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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1032852-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

KAWASAKI VEICULOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA KATIA DE OLIVEIRA OAB - MT24733/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Outros Interessados:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

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

ANA CRISTINA GREGNANIN OAB - SP188882 (ADVOGADO(A))

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

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

BANCO BRADESCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA OAB - MS9571 (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL SIRCILLI MOTTA OAB - SP235506 (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (TERCEIRO 

INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA (TERCEIRO INTERESSADO)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Visto. Dos Embargos de Declaração Opostos pelo Banco Bradesco Banco 

Bradesco opôs Embargos de Declaração, em face da decisão que 

homologou o plano de recuperação judicial, a fim de que sejam declaradas 

nulas as cláusulas 14 e 17 do plano original, e a cláusula 3 do plano 

modificativo (id 22405526). Manifestação da recuperanda e do 

Administrador Judicial pela rejeição dos embargos de declaração, “por não 

se enquadrarem em nenhuma das hipóteses contidas no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil” (id 22928724 e 23246630). Parecer do Ministério 

Público pela não intervenção no feito (id 24091121). É a síntese do 

necessário. Decido. Com efeito, os embargos de declaração 

constituem-se em meio apropriado para suprir eventuais falhas, de modo a 

esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões 

verificadas na decisão embargada (CPC/2015 – art. 1.022). Assim, 

analisando tanto a matéria objeto dos embargos quanto o teor da decisão 

recorrida, constato que inexiste na decisão embargada qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade a justificar a utilização dos presentes 

embargos. Nota-se, no caso em análise, o nítido propósito do embargante 

de rediscutir a matéria já examinada, o que é vedado em sede de 

embargos de declaração, devendo o mesmo valer-se das vias adequadas 

para atingir seu desiderato. Ademais, o julgador não está obrigado a 

reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha 

encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco 

responder cada um dele. Nesse sentido: EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 

1.482.183 - SP (2014/0236982-8) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE EMBARGANTE (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. EXTENSÃO. ATOS JUDICIAIS. 

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECISÃO 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Caixa Econômica 

Federal à decisão que negou seguimento ao recurso especial, em razão 

dos óbices dos enunciados n. 83 da Súmula do STJ e n. 282 da Súmula do 

STF. A ementa da decisão foi assim redigida (e-STJ, fl. 347): 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO REVISIONAL. 2. ART. 

26, § 2º, DO CPC. ARGUMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. SÚMULA 282/STF. 3. 

JUSTIÇA GRATUITA. ATOS EXTRAJUDICIAIS. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 

SÚMULA 83/STJ. 4. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 

A decisão embargada não possui nenhum vício a ser sanado por meio de 

embargos de declaração, nos termos do que dispõe o art. 535 do 

CPC/1973, uma vez que houve manifestação acerca de todas as questões 

relevantes para a solução da controvérsia. O que se verifica, ao revés, é 

a tentativa de rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, 

pretensão que se mostra incompatível com a natureza e a função da via 

eleita. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE 

DO CPC/73. TÍTULO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 

AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. TEMA NÃO 

DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 

211 DO STF. INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO. (...) Reitere-se, ademais, conforme esclarecido na decisão 

embargada, que a tese de existência ou não de cláusula na transação 

judicial que determina o ressarcimento dos honorários advocatícios gastos 

pela embargante não foi apreciada pelo Tribunal de origem, tampouco 

foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar a 

omissão e "atender ao aludido requisito de admissibilidade ou à pretensa 

alegação de negativa de prestação jurisdicional" (e-STJ, fl. 348). Assim, 

não se constata nenhum defeito no julgado, o que se observa é o puro e 

simples inconformismo da embargante com a solução dada por esta Corte 

à controvérsia. Dessa forma, fica evidente o intuito infringente dos 

aclaratórios, pretensão esta que não está em harmonia com a natureza e 

a função dos embargos declaratórios, os quais "não se prestam para 

sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável 

experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida" (EDcl 

no REsp 1.304.069/PR, Relator o Ministro Moura Ribeiro, DJe 27/11/2014). 

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. 

Brasília (DF), 23 de abril de 2018. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

Relator (STJ - EDcl no REsp: 1482183 SP 2014/0236982-8, Relator: 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 03/05/2018) 

(negritei) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. 

INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. 

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na 

decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam 

os vícios alegados pelos embargantes, que buscam rediscutir matérias 

devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é 

incabível nos declaratórios. 3. "Conforme a jurisprudência consolidada no 

âmbito desta Corte, a interposição de mais de um recurso pela mesma 

parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo 

recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao 
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princípio da unirrecorribilidade das decisões" (EDcl no REsp n. 

1.293.275/AM, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 21/3/2016). 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AgRg no AREsp: 742461 RJ 

2015/0167887-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Julgamento: 26/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

05/10/2017) (negritei) Diante do exposto, deve ser rejeitado os Embargos 

De Declaração ofertados pelo Banco Bradesco no id 22405526. Do Pedido 

da Recuperanda para a Designação de Nova Data de Audiência de 

Conciliação Considerando que ficou consignada na ata da audiência de 

conciliação realizada entre a recuperanda e o Banco Bradesco 

Administradora de Consórcio Ltda, que no intuito de buscar o consenso, 

“desejam reagendar uma nova conciliação” (id 25944786), deve ser 

determinada a inclusão da referida audiência na pauta do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania da Capital. Parte dispositiva: 1– Rejeito 

os Embargos De Declaração ofertados pelo Banco Bradesco no id 

22405526. 2– Determino seja Designada Nova Data para a Audiência de 

Conciliação entre as recuperandas e o Bradesco Administradora de 

Consórcio Ltda, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Capital. 2.1– Oficie-se o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Capital, para inclua na pauta a 

referida audiência. 3- Consigno que o Bradesco Administradora de 

Consórcio Ltda está impedido de proceder à expropriação dos veículos 

identificados no id 22272313, até a realização da audiência de conciliação 

a ser designada, ficando as recuperandas as responsáveis por 

informarem a este Juízo, e o Juízo das Varas Bancárias, a data agendada 

para a solenidade. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1027433-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Considerando a juntada da certidão de crédito trabalhista (id 

23423479), intime-se a administradora judicial para manifestação, no prazo 

de 05 dias úteis. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1015815-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

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

dependência aos autos da recuperação judicial de Mjb – Comércio de 

Equipamento e Gestão de Pessoal Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação 

De Credores, e processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, 

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

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

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

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

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

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

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

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

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

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

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007054-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação a Relação de Credores interposta por 

dependência aos autos da Recuperação Judicial de Agência de viagens 

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

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

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

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

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

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

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

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

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

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004188-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA (IMPUGNANTE)

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (IMPUGNANTE)

EXTRA CAMINHOES LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT10488-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

autos da Recuperação Judicial de Extra Caminhões Ltda e Outras, 

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

intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

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

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

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

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

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

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

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

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
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Processo Número: 1005356-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação a Relação de Credores interposta por 

dependência aos autos da Recuperação Judicial de Agência de viagens 

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

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

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

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

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

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

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

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

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

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1017325-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I – Determino a retificação dos autos por se tratar de incidente de 

“habilitação de crédito”. II - Concedo a parte autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Anote-se. III - Trata-se de habilitação 

retardatária interposta por dependência aos autos da recuperação judicial 

da Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda, que, conforme 

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

Impugnação À Relação De Credores, e processada na forma do artigo 13, 

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

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

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

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

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

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

N.º 11.101/2005. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público 

para parecer. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016119-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE SEVERIANO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

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

dependência aos autos da recuperação judicial de Mjb – Comércio de 

Equipamento e Gestão de Pessoal Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação 

De Credores, e processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, 

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

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

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

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

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

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

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

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

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

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

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1017325-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I – Determino a retificação dos autos por se tratar de incidente de 

“habilitação de crédito”. II - Concedo a parte autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Anote-se. III - Trata-se de habilitação 

retardatária interposta por dependência aos autos da recuperação judicial 

da Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda, que, conforme 

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

Impugnação À Relação De Credores, e processada na forma do artigo 13, 

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

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

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

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

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

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

N.º 11.101/2005. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público 

para parecer. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1017317-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I – Determino a retificação dos autos por se tratar de incidente de 

“habilitação de crédito”. II - Concedo a parte autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Anote-se. III - Trata-se de habilitação 

retardatária interposta por dependência aos autos da recuperação judicial 

da Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda, que, conforme 
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autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como 

Impugnação À Relação De Credores, e processada na forma do artigo 13, 

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

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

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

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

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

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

N.º 11.101/2005. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público 

para parecer. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016437-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO VIEIRA DE SOUZA OAB - GO49970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

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

dependência aos autos da recuperação judicial de Mjb – Comércio de 

Equipamento e Gestão de Pessoal Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação 

De Credores, e processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, 

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

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

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

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

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

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

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

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

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

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

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004176-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (IMPUGNANTE)

EXTRA CAMINHOES LTDA (IMPUGNANTE)

EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT10488-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

autos da Recuperação Judicial de Extra Caminhões e Outras, conforme 

autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. Assim, intime-se a parte 

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

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

documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005359-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação a Relação de Credores interposta por 

dependência aos autos da Recuperação Judicial de Agência de viagens 

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

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

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

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

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

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

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

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

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

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1017155-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGUES DA COSTA OAB - 006.379.831-06 (REPRESENTANTE)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

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

dependência aos autos da recuperação judicial da Geosolo Engenharia 

Planejamento e Consultoria Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, 

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

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

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

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

documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

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

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

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

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

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

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

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

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 6 de 759



Processo Número: 1028087-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DA SILVA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação À Relação De Credores proposta por 

Reginaldo Pereira da Silva junto a recuperação judicial de Lumen 

Consultoria, Construções e Comércio Ltda, a fim de que conste o valor de 

R$ 27.624,98, no quadro geral de credores, classificado como trabalhista. 

A recuperanda e o administrador judicial se manifestam pela retificação do 

crédito do habilitante, no valor de R$ 27.624,98 (id 22335711 e id 

23742509). Parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial 

(id 28991563). É o relatório. Decido. O presente pedido veio instruído com 

os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 27.624,98, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000762-87.2016.5.23.0002. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 27.624,98. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido de impugnação e, em consequência, determino que o administrador 

judicial proceda à retificação do crédito de Reginaldo Pereira da Silva, no 

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

R$ 27.624,98, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

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

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039316-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON GOMES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007996-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RAIMUNDO FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006187-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID JUSTINIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032640-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES DA CONSOLACAO MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024303-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENY MARTHA HADDAD PINTO (EXEQUENTE)

OLGA CRISTINA PAES DE BARROS HADDAD (EXEQUENTE)

LUCIA HELENA HADDAD (EXEQUENTE)

SOFIA FATIMA HADDAD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT10742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSINEY R. DE ARRUDA - ME (EXECUTADO)

JUSSINEY ROGERIO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA PINTO BIANCARDINI OAB - MT5009-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

10 (dez) dias, se manifestem acerca do documento juntado aos autos no 

Id. 31352560 (Bacenjud Negativo), requerendo o que entender de direito. 

Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054883-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RODRIGUES ROCHA TALHARTE (REQUERENTE)

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (REQUERIDO)
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PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA FERRO BRAZ OAB - MT25882/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA MAIA ARRUDA OAB - MT23605/O (ADVOGADO(A))

MARCELO DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT11020/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054883-07.2019.8.11.0041 Autor: 

MARIANA RODRIGUES ROCHA TALHARTE e outros Réu: GINCO 

URBANISMO LTDA e outros A pauta de audiências para a realização das 

conciliações junto ao CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato das 

circunstancia da pandemia que nosso país está passando, ou seja, 

poderá levar mais de seis meses para a sua realização, para só então 

iniciar-se o prazo para defesa. Tal discrepância de tempo só se justificaria 

se a porcentagem de acordos nas audiências de conciliação fosse 

elevada. Contudo, não é essa a realidade. Desde a entrada em vigor do 

novo CPC, a porcentagem de acordos realizados em audiências não 

mínimas. Assim sendo, a experiência mostrou que a designação de 

conciliação prolonga a vida do processo, em desacordo com o artigo 4º do 

CPC: "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral 

do mérito, incluída a atividade satisfativa". Saliento que tal medida não 

prejudica as partes que poderão realizar acordos extrajudicialmente a 

qualquer momento, trazendo-os aos autos. Determino que a secretaria 

proceda a HABILITAÇÃO do advogado da parte requerida. Após, 

intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento, em 15 (quinze) dias. 

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017983-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVAIR CAMILO PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMILO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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

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

REQUERENTE para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do 

Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de citação a 

ser(em) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, juntando-a aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento, sendo vedado o 

recolhimento por transferência online ou por depósito em envelope. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040295-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição do Perito Judicial Nomeado – Id. 31448669 a Id. 31448671 – 

postulando o que entenderem de direito, bem como, caso concordem, 

procedam, no mesmo prazo, ao recolhimento do valor dos honorários 

periciais propostos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019150-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDENIL ELIZEU DE ARRUDA (AUTOR(A))

JACKELINE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

CLAUDIA DE MOURA REIS QUEIROZ (AUTOR(A))

LUCIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para tomarem ciência inteiro teor da petição do 

perito judicial de Id. 31448687 a Id. 31448689, bem como, do agendamento 

da data para a instalação dos trabalhos periciais e Vistoria Técnica, 

consoante documento anexo. Data: 20/08/2020 Horário: 09:00 horas. 

Local: Imóveis Objeto da lide – Telefone para Contato: (65) 3052-7636 – 

(Real Brasil Pericias, Auditorias e Avaliações). Obs: - O perito solicita a 

apresentação pelas partes de documentos para a realização da perícia 

cujo rol encontra-se na petição de juntada aos autos de Id. 31448687 a Id. 

31448689, bem como, outros documentos que as partes entendam 

necessária a análise pelo perito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018670-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ATAIDE PIRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIA LEMOS NOZIMA OAB - SP254067 (ADVOGADO(A))

EDUARDO RIBEIRO DE MENDONCA OAB - SP24978 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição do Perito Judicial - Id. 31449046 a Id. 31449047 - postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003573-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALINE CAREN APARECIDA BERSELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT17625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON VITOR DA SILVA - ME (REU)

TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A (REU)

GIOVANI MAZINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO OAB - PR29134 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

Mandado(s) de Citação a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia 

de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida 

guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017067-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017067-54.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSUE DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

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

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

conciliação designada para o dia 21/09/2020, às 14h00min, a ser realizada 

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

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

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

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

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

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

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

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

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

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

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

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017109-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO LUSTROSA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017109-06.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAMIAO LUSTROSA DE MORAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

vistas à conciliação designada para o dia 21/09/2020, às 14h15min, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017306-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017306-58.2020.8.11.0041. AUTOR: 

GABRIEL RODRIGUES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 21/09/2020, às 08h00min, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017323-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTHIANA CARLA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017323-94.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RUTHIANA CARLA DE CAMPOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

vistas à conciliação designada para o dia 21/09/2020, às 08h15min, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 
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Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017417-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DANIELE CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017417-42.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: NAIARA DANIELE CARNEIRO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 10/08/2020, às 10h30min, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017477-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017477-15.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

GERSON COSTA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

vistas à conciliação designada para o dia 21/09/2020, às 08h30min, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023305-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TRENTINI POLETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Petição do Perito Judicial Nomeado – Id. 31453305 a Id. 31453308 – 

postulando o que entenderem de direito, bem como, caso concordem, 

procedam, no mesmo prazo, ao recolhimento do valor dos honorários 

periciais propostos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016915-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY RODRIGUES GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042655-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GLOSER TOTTI (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006889-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008209-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022383-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA ADALZIRA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020444-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MYLDRET HOZANA LINS TABORY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003602-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERI LUIZ DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017567-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. P. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017567-23.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

M. F. P. F. REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, conforme consta do art. 321 do 

CPC, intime-se a parte requerente para que, em 15 (quinze) dias, emende 

a inicial, para o fim de apresentar: a) Comprovante de endereço atualizado 

em seu nome, ou se em nome de terceiros, comprovar vínculos jurídico 

existente entre ambos, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Oportunamente, tornem conclusos. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061320-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GOMES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADESBAR ROSA DE ARAUJO OAB - MT21635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR (EXECUTADO)

AUGUSTO PAVINI DOURADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061320-64.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOAO CARLOS GOMES TEIXEIRA EXECUTADO: ALFREDO MENEZES DE 

MATTOS JUNIOR, AUGUSTO PAVINI DOURADO Vistos, etc Recebo a 

emenda à petição inicial como execução de título executivo extrajudicial. 

Ressalto que, conforme se verifica no Provimento n°41/2016, da 
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Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso, o parcelamento pode ser 

realizado em até 06 (seis) vezes, in verbis: Art. 468. A gratuidade da 

justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) § 6° O juiz, 

atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar 

o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, 

mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7° O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. Diante disto, DEFIRO o 

parcelamento, tendo a autora já efetuado e comprovado o recolhimento da 

primeira prestação das custas e taxas judiciárias. Cite-se a parte 

executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011177-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA OAB - RJ64585-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAM COMERCIO DE ASFALTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011177-37.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A EXECUTADO: FAM COMERCIO DE 

ASFALTOS EIRELI - ME Vistos, etc Cite-se a parte executada para pagar a 

dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), 

constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 

(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014319-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O DE FREITAS QUEIROZ NETO (EXECUTADO)

OSVALDO DE FREITAS QUEIROZ NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014319-49.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EXECUTADO: O DE FREITAS 

QUEIROZ NETO, OSVALDO DE FREITAS QUEIROZ NETO Vistos, etc 

Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013835-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SOARES DE ARRUDA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013835-34.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER 

EXECUTADO: LUIZ SOARES DE ARRUDA FILHO Vistos, etc Cite-se a parte 

executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009358-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO: 1009358-02.2019.811.0041 REQUERENTE: Flavio Henrique 

dos Santos Souza REQUERIDO: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

Flávio Ribeiro de Mello, perito médico nomeado nos autos, vem com acato 

e respeito a presença de Vossa Excelência, conforme determinado, 

informar nova data para a realização do exame pericial para o dia 14 de 

julho de 2020 às 14:00h. Endereço situado na Av. das Flores, 843, sala 

11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 

bairro Jardim Cuiabá entrada pela Rua das Dálias). Email: 

flavioperito@gmail.com Telefones 30253060 e 99223 7073.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026448-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA RAQUEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT12040-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011957-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO: 1011957-11.2019.811.0041 REQUERENTE: Barbara Monize 

Fernandes da Silva REQUERIDO: Seguradora Lider do Consórcio do 

Seguro DPVAT Flávio Ribeiro de Mello, perito médico nomeado nos autos, 

vem com acato e respeito a presença de Vossa Excelência, conforme 

determinado, informar nova data para a realização do exame pericial para 

o dia 14 de julho de 2020 às 14:15h. Endereço situado na Av. das Flores, 

843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim 

Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá entrada pela Rua das Dálias). Email: 

flavioperito@gmail.com Telefones 30253060 e 99223 7073.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032043-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CASUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO: 1032043-71.2017.811.0041 REQUERENTE: Aparecido Casuza 

dos Santos REQUERIDO: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Flávio 

Ribeiro de Mello, perito médico nomeado nos autos, vem com acato e 

respeito a presença de Vossa Excelência, conforme determinado, 

informar nova data para a realização do exame pericial para o dia 14 de 

julho de 2020 às 14:30h. Endereço situado na Av. das Flores, 843, sala 

11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 

bairro Jardim Cuiabá entrada pela Rua das Dálias). Email: 

flavioperito@gmail.com Telefones 30253060 e 99223 7073.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052775-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIMAR DOS SANTOS LOURENCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044251-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALBERTO BACK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO: 1044251-53.2018.0041 REQUERENTE: Jorge Alberto Back 

REQUERIDO: Bradesco Auto/Re Cia de Seguros Flávio Ribeiro de Mello, 

perito médico nomeado nos autos, vem com acato e respeito a presença 

de Vossa Excelência, conforme determinado, informar nova data para a 

realização do exame pericial para o dia 14 de julho de 2020 às 14:45h. 

Endereço situado na Av. das Flores, 843, sala 11, 1º andar, Bloco anexo 

de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá entrada 

pela Rua das Dálias). Email: flavioperito@gmail.com Telefones 30253060 e 

99223 7073.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010355-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLEILSON ALVES MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO: 1010355-82.2019.811.0041 REQUERENTE: Carleilson Alves 

Morais REQUERIDO: Bradesco Auto/re Cia de Seguros Flávio Ribeiro de 

Mello, perito médico nomeado nos autos, vem com acato e respeito a 

presença de Vossa Excelência, conforme determinado, informar nova 

data para a realização do exame pericial para o dia 14 de julho de 2020 às 

15:00h. Endereço situado na Av. das Flores, 843, sala 11, 1º andar, bloco 

anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá 

entrada pela Rua das Dálias). Email: flavioperito@gmail.com Telefones 

30253060 e 99223 7073.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012889-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

Petição do Perito Judicial - Id. 31477806 - postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005675-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEZINA ALAIDE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013434-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS VERGILIO DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008650-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETE PEREIRA DOS REIS BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Id. 31479317 a Id. 31479321), devendo, caso 

queiram, o assistente técnico de cada uma das partes, no mesmo prazo, 

apresentar seu respectivo parecer. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031116-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LEONOR DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022177-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENI GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição do Perito Judicial Nomeado – Id. 31480870 a Id. 31480875 – 

postulando o que entenderem de direito, bem como, caso concordem, 

procedam, no mesmo prazo, ao recolhimento do valor dos honorários 

periciais propostos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009251-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

Petição do Perito Judicial Nomeado – Id. 31480870 a Id. 31480875 – 

postulando o que entenderem de direito, bem como, caso concordem, 

procedam, no mesmo prazo, ao recolhimento do valor dos honorários 

periciais propostos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009251-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008316-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA MARTINS MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição do Perito Judicial Nomeado – Id. 31482912 a Id. 31482919 – 

postulando o que entenderem de direito, bem como, caso concordem, 

procedam, no mesmo prazo, ao recolhimento do valor dos honorários 

periciais propostos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018672-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

JOSE INACIO FILHO OAB - 872.410.131-15 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

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

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

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018672-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

JOSE INACIO FILHO OAB - 872.410.131-15 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009130-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADALBERTO DE BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026135-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051068-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINA DANIELLE SIMAO DE LIMA (REU)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014566-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS VIEIRA MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036945-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 15 de 759



Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MEDINA CARDOSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041733-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ALVES CANOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022936-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TAKAO WATANABE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GABRIEL DA SILVA (REQUERIDO)

ODENIR EUSTACIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850-O (ADVOGADO(A))

NEIDE AUXILIADORA DA SILVA OAB - MT22068/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

Autos nº: 1022936-03.2017.8.11.0041. Vistos, Os requeridos Edson 

Gabriel da Silva e Odenir Eustácio da Silva alegaram, preliminarmente, em 

suas contestações, a incorreção do valor da causa, sustentando que o 

imóvel objeto dos autos atualmente é avaliado em quantia não inferior a R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais). Pois bem. Conforme se extrai da inicial, a 

parte autora pretende a adjudicação compulsória de um lote de terra rural 

com área de 19.000 m² (dezenove mil metros quadrados), tendo atribuído 

a causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Apesar dos requeridos 

não terem instruído a contestação com avaliação para demonstrar o valor 

do imóvel, também não se mostra crível que um imóvel daquela extensão 

tenha o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ante o exposto, converto o 

julgamento em diligência para acolher parcialmente as alegações de 

incorreção do valor da causa e determinar que a parte autora, no prazo de 

15 dias, corrija o valor da causa, que deverá corresponder ao valor do 

imóvel utilizado para o cálculo do IPTU da época do ajuizamento da ação, 

bem como recolher as custas remanescentes, sob pena de extinção da 

ação sem resolução do mérito. Após, voltem os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 23 de abril de 

2020. Anderson Gomes Junqueira Juiz de Direito Colaborador 

Portaria-CGJ-30, de 27 de março de 2020

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005536-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ESCALINA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

IGREJA VOZ DA VERDADE (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

MICHELLE SANTOS MACHADO OAB - MT13023-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

Autos nº: 1005536-39.2018.8.11.0041. Vistos, A requerida CVC Brasil 

Operadora e Agência de Viagens S.A. informou no ID 19490743 que 

compôs amigavelmente com a parte autora, tendo acordado o pagamento 

de R$ 4.024,00. No ID 20816192 a requerida CVC Brasil Operadora e 

Agência de Viagens S.A. juntou o comprovante do pagamento do referido 

valor. É o necessário à análise e decisão. Verifico que a petição de 

acordo não está firmada pelos patronos da parte autora, assim, determino 

a intimação da parte autora para que informe, no prazo de 15 dias, se 

concorda com os termos do acordo. Determino também a intimação das 

requeridas Aymore Credito Financiamentos e Investimento S.A. e Igreja 

Voz da Verdade para que tomem conhecimento do referido acordo e 

requeiram o que de direito nos termos do art. art. 844, § 3º, do Código Civil, 

no prazo de 15 dias. Intimem-se Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 23 de 

abril de 2020. Anderson Gomes Junqueira Juiz de Direito Colaborador 

Portaria-CGJ-30, de 27 de março de 2020

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1032202-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS MACHADO OAB - RS109072B (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

Autos nº: 1032202-14.2017.8.11.0041. Natureza: Arbitramento de 

honorários advocatícios. Requerente: Tornavoi Assessoria Jurídica - ME. 

Requeridos: Banco do Brasil S.A. Vistos, Trata-se de ação de 

arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Tornavoi Assessoria 

Jurídica - ME em desfavor de Banco do Brasil S.A., ambos qualificados 

nos autos. Praticados alguns atos processuais, as partes informaram que 

entabularam acordo (ID 12937054). É o breve relatório. D E C I D O. 

Verifico que o acordo entabulado não apresenta vícios, seja de 

consentimento, seja de legalidade, pois celebrado por partes capazes, 

envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível. Assim, a medida 

que se impõe é a homologação do ajuste. Ante o exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, ficando homologado por sentença o 

acordo celebrado pelas partes. Ficam as partes dispensadas do 

pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos 

termos do art. 90, § 3º, do CPC. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. P. R. I. C. Tangará da Serra-MT, 23 de abril de 2020. Anderson 

Gomes Junqueira Juiz de Direito Colaborador Portaria-CGJ-30, de 27 de 

março de 2020
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001936-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162-O (ADVOGADO(A))

PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO OAB - MT16455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CORREA MEYER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

Autos nº: 1001936-10.2018.8.11.0041. Natureza: Arbitramento de 

honorários advocatícios. Requerente: Marta Xavier da Silva. Requerido: 

Fernando Correia Meyer. Vistos, Trata-se de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios ajuizada por Marta Xavier da Silva em desfavor 

de Fernando Correia Meyer, ambos qualificados nos autos. Praticados 

alguns atos processuais, a parte autora renunciou à pretensão formulada 

na ação, tendo a parte requerida anuído ao pedido (ID 25102477). É o 

breve relatório. D E C I D O. Tendo a parte autora renunciado à pretensão 

formulada na ação e a parte requerida concordado, a medida que se 

impõe é sua homologação, com a consequente extinção do processo. 

Ante o exposto, homologo a renunciou à pretensão formulada na ação e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 

487, inciso III, “c”, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes 

pela parte autora, conforme art. 90 do Código de Processo Civil, a qual 

dispensada em razão da concessão da gratuidade da justiça. Transitada 

em julgado, arquive-se. P. R. I. C. Tangará da Serra-MT, 23 de abril de 

2020. Anderson Gomes Junqueira Juiz de Direito Colaborador 

Portaria-CGJ-30, de 27 de março de 2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035405-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY EMIDIO SOARES FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

Autos nº: 1035405-47.2018.8.11.0041. Natureza: Ação Declaratória. 

Requerente: Wesley Emidio Soares Francisco. Requerida: Banco 

Bradesco S/A. Vistos, Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada 

proposta em 16 de outubro de 2018 por Wesley Emidio Soares Francisco 

contra Banco Badesco S/A, ambos já qualificados. Alega a parte autora, 

em resumo, que foi surpreendida com a inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte requerida em agosto de 2018, bem como 

que esta vem efetuando novas cobranças no valor de R$ 352,10. Seguiu 

narrando que no mês de maio de 2018 celebrou acordo com a parte 

requerida, tendo liquidado integralmente o débito, sendo que, desde então, 

o cartão foi bloqueado para novas compras. Em razão disso, pugnou, em 

tutela de urgência, para que a parte requerida excluísse o seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência de débito, bem como a condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, além das custas 

processuais e honorários advocatícios. Instruiu a inicial com os 

documentos de Id’s 15953105, 15953110, 15953113, 15953118, 

15953121, 15953124, 15953136 e 15953137. A inicial foi recebida no Id 

16165240, oportunidade em que foi indeferida a tutela de urgência, 

designada audiência de conciliação e concedida a gratuidade da justiça. 

No Id 17407560, a parte requerida foi citada. No Id 17800739, a conciliação 

restou inexitosa. No Id 18062387 a parte requerida apresentou 

contestação, sustentando em preliminar a inépcia da inicial. No mérito, 

sustentou que o débito em questão é decorrente do inadimplemento de 

cartão de crédito oriundo da relação jurídica estabelecida entre as partes. 

No Id 18584506 a contestação foi impugnada. Determinada a intimação das 

partes para informarem acerca da possibilidade de composição e, caso 

contrário a especificação das provas, as partes requereram o julgamento 

antecipado da lide nos Id’s 19986531 e 20148193. É o relatório. D E C I D 

O. Analisando os autos, verifico que os elementos necessários à 

formação de minha convicção já se encontram coligidos aos autos, 

estando, então, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença. Antes de adentar ao mérito, passo a análise da 

matéria preliminar arguida pela parte requerida. A parte requerida alegou a 

inépcia da inicial em razão da ausência do extrato emitido pelo órgão de 

proteção ao crédito, aduzindo que se tratam de documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Contudo, analisando os autos, 

verifico que referido documento foi juntado pela parte autora com inicial no 

Id 15953121, Por essa razão, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. 

Analisada a preliminar e não havendo outras questões prejudiciais a ser 

decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988. A parte autora alega que o todos os débitos 

junto à parte requerida foi devidamente quitado através de acordo 

celebrado, com pagamento do valor de R$ 969,09. Por outro lado, a parte 

requerida negou ter celebrado qualquer acordo, sustentando que referido 

pagamento correspondia à fatura do mês de maio de 2018. Nessa esteira, 

verifico que a parte autora não desincumbiu do ônus de provar suas 

alegações a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, uma vez que não poderia ser determinada à parte requerida a 

produção de prova negativa. Em outras palavras, a parte autora não se 

desincumbiu do ônus de provar que efetivamente celebrou acordo 

englobando todos os débitos junto à parte requerida, inclusive o saldo das 

compras parceladas, eis que o boleto de pagamento juntado no Id 

15953105, por si só, não presume a existência do alegado acordo. A 

corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados: 

“RECURSO INOMINADO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO 

MORAL E PEDIDO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGADO REFINANCIAMENTO 

ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO 

QUE COMPROVE O REFINANCIAMENTO OU OS COMPROVANTES DE 

QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVA DO 

REFINANCIAMENTO OU QUITAÇÃO DA DÍVIDA DEVE SER FEITO POR 

PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO 

NÃO PROVIDO. os Juízes da Segunda Turma Recursal do Paraná, à 

unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso interposto, 

mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do ar” 

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0011932-11.2015.8.16.0075 - Cornélio 

Procópio - Rel.: Camila Henning Salmoria - J. 09.06.2016) (Original sem 

grifo) “CONSUMIDOR - CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO - DESCONTOS 

EFETIVADOS EM CONTA-CORRENTE - INSUFICIÊNCIA DE SALDO PARA 

COBRIR O VALOR DAS PRESTAÇÕES - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO 

MUTUÁRIO NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE 

REFINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR E QUITAÇÃO DA DÍVIDA - 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - FALTA DE COMPROVAÇÃO - 

IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. - Demanda proposta pelo Autor contra 

o Banco Réu objetivando, em sede de tutela antecipada, a exclusão de 

seu nome dos cadastros restritivos de crédito e, ao final, a sua 

confirmação, além da declaração da inexistência de dívida, a restituição 

dos valores indevidamente descontados e reparação por dano moral. - 

Alegação do Autor de que celebrou com o Banco Réu dois contratos de 

mútuo bancário, mas em razão da insuficiência de saldo em sua conta 

para cobrir o valor das prestações, aderiu ao contrato de refinanciamento 

oferecido pelo Banco, tendo este, todavia, mantido indevidamente os 

descontos das parcelas dos contratos originários, assim como a 

negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. - Agravo 

Retido interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos 

da tutela para que o Banco Réu excluísse o nome do Mutuário dos 

cadastros restritivos de crédito. Rejeição. Ausência dos requisitos do 
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artigo 273 do Código de Processo Civil. - Arguição de nulidade da 

sentença por cerceio de defesa. Afastamento. Prova pericial que restou 

frustrada em razão da não apresentação do contrato de refinanciamento 

que o Autor alega ter firmado. - Mutuário que não logrou comprovar os 

fatos constitutivos do seu alegado direito, ônus que lhe impunha na forma 

do artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil. - Sentença de 

improcedência mantida. - Aplicação do caput do art. 557 do Código de 

Processo Civil. - Recurso a que se nega liminar seguimento. (TJ-RJ, 

Apelação 0204606-36.2010.8.19.0001, Relator: DES. CAETANO E. DA 

FONSECA COSTA, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 

21/02/2013, Data de publicação: 28/02/2013) (Original sem grifo) Portanto, 

deve ser acolhida a alegação da requerida de que o débito discutido nos 

autos é devido, eis que proveniente de faturas dos meses posteriores. No 

que tange aos danos morais, considerando que a cobrança efetuada pela 

requerida é legítima, entendo que a notificação do autor referente ao 

débito do financiamento imobiliário, constitui mero exercício regular de um 

direito. Portanto, tendo a parte requerida agido no exercício regular de 

direito, não há que se falar em ato ilícito apto a ensejar a configuração do 

dano moral. Nesse sentido o julgado ora colacionado: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SUPOSTA COBRANÇA EM DUPLICIDADE POR VALORES DEVIDOS – 

INOCORRÊNCIA – COBRANÇA LEGÍTIMA POR SERVIÇO UTILIZADO – 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Sendo legítima a cobrança de valores devidos, age no 

exercício regular do direito a empresa que cobra tais valores do seu 

cliente, não havendo que se falar em ato ilícito que de ensejo a reparação 

por danos morais e materiais. Não estando presentes os pressupostos da 

responsabilidade civil, deve ser afastada qualquer tipo de pretensão 

indenizatória. (TJ-MT, Ap 159868/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 

19/06/2015) (Original sem grifo) Por fim, deixo de acolher o pedido de 

condenação da parte autora em litigância de má-fé, por não ficar 

evidenciado o intuito da parte em agir com deslealdade processual. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

condenando a parte autora, a título de sucumbência, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo 

Civil, incidindo, todavia, o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, haja vista 

o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (Id 16165240). Por fim, 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se ao final, procedendo-se às baixas e anotações de estilo. P. R. 

I. C. Tangará da Serra-MT, 23 de abril de 2020. Anderson Gomes 

Junqueira Juiz de Direito Colaborador Portaria-CGJ-30, de 27 de março de 

2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000046-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA PORTILHO VINGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA PORTILHO VINGE OAB - MT22296/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

Autos nº: 1000046-36.2018.8.11.0041. Natureza: Ação Indenizatória. 

Requerente: Fabíola Portilho Vinge. Requerida: Iuni Educacional S/A. 

Vistos, Trata-se de ação de cobrança indevida c/c indenização por danos 

morais proposta em 03 de janeiro de 2018 por Fabíola Portilho Vinge contra 

Iuni Educacional S/A, ambos já qualificados. Alegou a parte autora, em 

resumo, que cursou direito junto à parte requerida, sendo que por 

problemas pessoais deixou de apresentar a monografia, quando então no 

ano de 2015 retornou para cursar a matéria faltante. Seguiu narrando que 

realizou o pagamento do valor de R$ 1.448,00 em 12/02/2015, sendo que 

este valor segundo informações do Reitor Shomer, englobaria as parcelas 

dos meses subsequentes. Informou que durante e após a conclusão do 

curso recebeu ligações de cobrança referente a débitos junto à parte 

requerida, sendo comunicada via carta no dia 07/12/16 da inclusão e 

negativação do nome no Serasa. Relatou que tentou em diversas vezes 

solucionar o problema administrativamente, sendo que somente no dia 

07/01/2017 recebeu a informação de que o débito seria baixado, em razão 

do desconto ofertado pela parte requerida. Por conta disso, pugnou pela 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, além das custas processuais e honorários advocatícios. Instruiu a 

inicial com os documentos de Id’s 11271398, 11271399,11271401, 

11271402, 11271403, 11271405, 11271406, 11271407, 11271408, 

11271409,11271410, 11271414, 11271412, 11271416, 11271417, 

11271419, 11271421, 11271422, 11271423, 11271424, 11271425, 

11271428, 11271429, 11271431, 111432, 11271434, 11271435, 

11271436, 11271437, 11271428 e 11271440. A inicial foi recebida no Id 

11316177, oportunidade em que foi designada audiência de conciliação, 

concedida a gratuidade da justiça e deferido o pedido de inversão o ônus 

da prova. No Id 11932042, a parte requerida foi citada. No Id 12473494 a 

parte requerida apresentou contestação, sustentando que o débito em 

questão são referentes a mensalidades de matérias reprovadas no 

período de 2012/1 e cursadas novamente em 2015/1. Sustentou, ainda, 

que foi celebrado acordo após dois anos de inadimplência, bem como que 

o nome da autora não foi negativado. No Id 12482924, a conciliação restou 

inexitosa. Intimada para impugnar a contestação, a parte autora 

permaneceu inerte, conforme certidão de Id 14502804. Determinada a 

intimação das partes para informarem acerca da possibilidade de 

composição e, caso contrário a especificação das provas, a parte 

requerida, no Id 14639509, informou que possui interesse tão somente na 

produção de provas documentais, enquanto que a parte autora 

permaneceu inerte, conforme Id 17278024. É o relatório. D E C I D O. 

Analisando os autos, verifico que os elementos necessários à formação 

de minha convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, 

a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença. Isso porque, não há razão para se instaurar a fase probatória 

para produção de prova documental, tendo em vista que além da parte 

requerida não especificar o documento que pretende apresentar, não 

houve qualquer justificativa acerca da impossibilidade de produzi-lo com a 

contestação. Justificada então a possiblidade de julgamento antecipado do 

processo e não havendo preliminar e outras questões prejudiciais a ser 

decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988. A parte autora pretende a condenação da 

parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão 

de ter sido cobrado indevidamente por débito que aduziu inexistir e ainda 

incluído o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A 

responsabilidade civil extracontratual encontra-se prevista no art. 186 do 

código de civil, que consagra o princípio de que a ninguém é dado causar 

prejuízo a outrem (neminem laedere), in verbis: “Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

A consequência da prática de ato ilícito é a obrigação de indenizar, ou 

seja, de reparar o dano, conforme estabelece o art. 927 do Código Civil, 

vejamos: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”. Com efeito, para que haja o dever de 

reparar, mister se faz a comprovação dos pressupostos essenciais para 

sua configuração, quais sejam: a) existência de ação ou omissão; b) a 

culpa ou dolo do agente; c) nexo de causalidade e d) existência de dano. 

In casu, importante destacar que independe da legalidade ou não da 

cobrança, o débito se encontra baixado desde janeiro de 2017. Nessa 

esteira, entendo que o recebimento de ligações e mensagens, bem como 

de carta informando a existência do débito e que o não pagamento 

ensejaria a inscrição do seu nome no banco de dados de inadimplentes em 

dezembro de 2016, não passam de um mero dissabor do cotidiano, 

transtorno incapaz de gerar sofrimento indenizável, bem como não há 

prova de lesão a direitos da personalidade ou à dignidade da parte autora, 

ônus que lhe competia a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, Saliento que a inversão do ônus da prova não transfere 

à parte adversa o ônus integral da prova, continua sendo necessário se 

observar a distribuição do ônus prevista no art. 373 do Código de 

Processo Civil, devendo a parte ao menos demonstrar a verossimilhança 

de suas alegações. Por seu turno, Fredie Didier Jr. ensina que: “O fato 
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constitutivo é o fato gerador do direito afirmado pelo autor em juízo. 

Compõe suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, 

constitui uma determinada situação jurídica, de que o autor afirma ser 

titular. Como é o autor que pretende o reconhecimento deste seu direito, 

cabe a ele provar o fato que determinou seu nascimento [...]”. (Didier Jr., 

Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, 

ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos 

efeitos da tutela. 10 . ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. P. 111). 

Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, 

sendo que dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até 

serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção. 

Todavia, isso não caracteriza um dano à moral, que pressupõe, de fato, 

um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa. Sobre a 

caracterização do dano indenizável, oportuno são os ensinamentos do 

doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis: “(...) só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento e humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. 

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas 

e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Programa de 

Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 

83-84). Assim, ausente a demonstração de transtorno capaz de gerar 

aborrecimento excepcional, não cabe qualquer indenização a título de 

danos morais. A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes 

julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO, NULIDADE POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA 

– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – 

ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração da 

responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns 

requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao 

ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido 

(que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos 

direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, 

integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano. No 

caso em tela, porém, a reunião de tais requisitos não se faz presente, 

anotando-se que não houve tratamento vexatório ou humilhante, suficiente 

para caracterizar o dano moral já que não houve negativação do nome da 

autora. Assim, competia à autora/apelante comprovar que a conduta da ré, 

embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou 

moral, nos termos do art. 373, I, do CPC, no que não logrou êxito. Sentença 

mantida.” (Ap 147753/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 16/11/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/11/2016)(original sem grifo) “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – 

DANO – INEXISTÊNCIA. O dever de indenizar impõe ocorrência de ato 

ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 186 e 927, do Código Civil, 

sendo que o dano moral passível de indenização é aquele capaz de abalar 

a estrutura psíquica e emocional do homem médio. Restando evidenciado 

nos autos que a situação vivenciada pela parte, qual seja a cobrança 

indevida sem a inscrição perante os órgãos de proteção ao crédito, não 

passa de mero aborrecimento, não há que se falar em reparação por 

danos morais e materiais. Recurso não provido.” (TJ-MG – AC: 

10607170059580001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2019, Data de Publicação: 18/12/2019)(original sem grifo) Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

condenando a parte autora, a título de sucumbência, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo 

Civil, incidindo, todavia, o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, haja vista 

o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (Id 11316177). Por fim, 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se ao final, procedendo-se às baixas e anotações de estilo. P. R. 

I. C. Tangará da Serra-MT, 23 de abril de 2020. Anderson Gomes 

Junqueira Juiz de Direito Colaborador Portaria-CGJ-30, de 27 de março de 

2020

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008634-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DA CRUZ ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DE ANDRADE (REU)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

Autos nº: 1008634-32.2018.811.0041. Natureza: Reintegração de Posse. 

Requerente: Valdeci da Cruz Araújo Andrade. Requerido: José Pereira de 

Andrade. Vistos, Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por 

Valdeci da Cruz Araújo Andrade em face José Pereira de Andrade, ambos 

qualificados na inicial. Antes da citação da parte requerida, a parte autora 

requereu a desistência da presente ação (ID 15881872). É o relatório. D E 

C I D O. Tendo a parte aurora pugnado pela desistência da ação antes da 

citação da parte requerida, a medida que se impõe é a homologação da 

desistência, com a consequente extinção do processo. Ante o exposto, 

homologo a desistência da ação e julgo extinto o processo, sem resolução 

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

Civil. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora nos termos do 

art. 90 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. P. R. I. C Tangará da Serra-MT, 23 de abril de 2020. Anderson 

Gomes Junqueira Juiz de Direito Colaborador Portaria-CGJ-30, de 27 de 

março de 2020

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038502-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA CAVIAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032999-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS BATISTA DE ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029113-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADILSON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026437-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILLENY FERNANDHA DE CAMPOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036370-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MIRANDA MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023345-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046496-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE IBANEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020112-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS LEONARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054707-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017556-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE VITAL FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017556-91.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SOLANGE VITAL FRANCA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos boletim 

de ocorrência; Advirto ao autor que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 22 de abril de 2020. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017645-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CELSO BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017645-17.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIO CELSO BISPO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos boletim de ocorrência; 

Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 
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indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

22 de abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010890-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTANA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010890-79.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIEGO SANTANA DOS REIS REU: MRV ENGENHARIA, MRV PRIME 

PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA Nos 

termos dos artigos 9º, 10º, 1.009, parágrafos 1º, 2º e 3º do CPC/2015, 

visando evitar a prolação de decisão surpresa, além de garantir o 

contraditório e ampla defesa, intime-se o autor para, no prazo de 15 

(cinco) dias, manifestar-se expressamente sobre a petição e documento 

de ID 21096030. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Cuiabá, 23 de 

abril de 2020. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017604-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALBERTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017604-50.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA ALBERTINA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial a fim de que junte aos autos todos os seus 

documentos pessoais, em especial RG, CPF e comprovante de residência. 

Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

22 de abril de 2020. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010890-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTANA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010487-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RIOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE PEREIRA BET OAB - MT15487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001706-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON BATISTA DE CAMPOS (AUTOR(A))

EVELYN TEIXEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017903-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES OAB - MT18439-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS (EXECUTADO)

LUIZ AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017903-66.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

QUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP EXECUTADO: 

CONDOMINIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS, LUIZ AUGUSTO DO ESPIRITO 

SANTO Intime-se a parte exequente para se manifestar expressamente 

sobre a decisão de ID 30551021, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção por abandono. Ressalto que a manifestação do exequente no ID 

31288086 não atende os comandos da decisão de ID 30551021, aliás, 

mostra-se desconexa. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1029173-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIELY MENUSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REU)

SIDNEI AMORIM DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029173-82.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIELY MENUSI REU: NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E 

TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, SIDNEI AMORIM DE SOUZA Considerando a 

decisão no Id. 30885938, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1014256-84.2019.8.11.0000, defiro o pedido de Id. 31393450. Expeça-se 

Carta Precatória para a Comarca de Lucas do Rio Verde, a ser cumprida 

pelo Oficial de Justiça, no endereço Avenida Rio Grande do Sul, nº 392-E, 

quadra 47, lote 10, centro, CEP 78.455-000, para cumprir a decisão de Id. 

30885938. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1022615-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022615-02.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EXECUTADO: 

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME Instado a se 

manifestar sobre os documentos de ID 30972995, o exequente apresentou 

cálculo atualizado do débito da executada Construloc Construtora e 

Locadora Ltda. – ME, que em abril/2020 perfaz o montante de 

R$82.082,83; informou ainda, que o valor atualmente depositado nos autos 

de código 1119958, que tramitam perante a 10ª Vara Cível, perfaz o 

montante de R$31.875,01, o qual não corresponde sequer à metade do 

valor devido pela executada nestes autos, razão pela qual pugna pela 

penhora de demais valores eventualmente pagos naqueles autos. Assim, 

oficie-se ao Juízo da 10ª Vara Cível, a fim de comunicar o interesse da 

exequente no recebimento da quantia total depositada em favor da 

executada no processo nº 18763-84.2016.811.0041, cód. 1119958, em 

trâmite naquele Juízo, conforme informações acima mencionadas, 

solicitando, ainda, a vinculação à subconta referente a este processo do 

referido crédito. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033483-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA ARRUDA MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033483-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA SANTA ARRUDA MACIEL DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais 

com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Maria Santa Arruda Maciel 

da Silva contra Energisa – Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. 

Aponta a parte autora que é titular da Unidade Consumidora (UC 

6/1347304-6) e que seu consumo médio mensal equivale a R$150,00 

(cento e cinquenta reais). Ocorre que em julho de 2018 a fatura referente 

ao mês foi de R$789,99 (setecentos e oitenta e nove reais e noventa e 

nove centavos), que a autora pagou de boa-fé. Em seguida, no mesmo 

mês a autora conta que recebeu outra fatura, no valor de R$576,15 

(quinhentos e setenta e seis reais e quinze centavos), referente à 

recuperação de consumo. Alega que tal cobrança é ilícita, pois está em dia 

com todos os pagamentos. Pretende a parte autora a concessão de liminar 

a fim de determinar que a reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia na unidade consumidora indicada na inicial, se 

abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao 

crédito e suspenda a cobrança da fatura em discussão em decorrência 

dos débitos relativos à cobrança relativa a recuperação de consumo. 

DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar em parte. Na hipótese, identifico a probabilidade 

do direito deduzido, notadamente por não ser permitido à parte ré 

utilizar-se da interrupção de serviço essencial para ver quitados débitos 

pretéritos decorrentes de falha no equipamento medidor, havendo para 

tanto medidas legais que não ferem o direito do consumidor. O perigo de 

dano exsurge da possibilidade de suspender o serviço essencial da parte 

reclamante. Na hipótese apresentada na presente reclamação há 

orientação da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no sentido 

da impossibilidade de suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO 

EQUIPAMENTO MEDIDOR CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO ADMINISTRATIVO. NÃO 

INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO 

DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA IRREGULARIDADE. 

INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONTINUIDADE DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É 

exigível o débito de energia elétrica consumida e não medida em razão de 

não-explicada alteração em seu padrão de consumo. Vedação ao 

enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo não medido 

por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar demonstrada 

alteração evidente no padrão de consumo do usuário. Situação verificada 

na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que se assegurar a 

continuidade da prestação de serviço público essencial, tal como o de 

fornecimento de energia elétrica aos usuários consumidores, em face do 

preceito contido no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Inviável 

admitir-se o corte desse fornecimento como meio coercitivo de cobrança, 

adotado pela concessionária para compelir o suposto devedor a saldar 

pendência por ela apurada de forma unilateral. Precedentes. 5. Verificado 

o corte indevido, ficando o estabelecimento profissional da autora sem 

energia elétrica por três dias, situação que lhe causou sérios incômodos, 

é de se reconhecer a ocorrência de dano moral.” (RECURSO CÍVEL 

INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS SANTOS REIS, 5ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, Data da publicação no DJE 

04/11/2010). Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

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

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

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 
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modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO os pedidos 

liminares, determinando que a reclamada: a) SE ABSTENHA de suspender 

o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na 

inicial – nº. 6/1347304-6, em relação à recuperação de consumo não 

faturado, e caso já o tenha feito, RESTABELEÇA no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas o fornecimento de energia à unidade consumidora acima 

citada. b) SE ABSTENHA de efetuar a cobrança do débito de R$576,15 

(quinhentos e setenta e seis reais e quinze centavos), debatido nos autos, 

mantendo-se suspensa sua exigibilidade até ulterior deliberação do juízo. 

Esta decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Para o caso 

de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

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

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

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

28/01/2019, às 08:30 – Sala: Conciliação 01, a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida entre as 

partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do 

CDC. Cumpra-se com urgência, servido cópia da presente como mandado, 

devendo ser distribuído ao Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044529-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1044529-20.2019.8.11.0041 

Requerente: RAFAEL ALVES DOS SANTOS Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela parte autora em ID 27779122, alegando a existência de 

omissão na decisão de ID 27342871. Afirma que a omissão reside na 

ausência de análise dos fatos que motivaram a impugnação da nomeação 

do perito judicial Flavio Ribeiro de Mello. Dessa forma, requer o acolhimento 

dos embargos para sanar a omissão apontada, com o fim de analisar os 

fatos e constatações que demonstram a necessidade de afastamento do 

médico nomeado. O embargado foi intimado, porém deixou transcorrer o 

prazo sem manifestar. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração 

são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, 

contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se 

o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” A embargante alega, em 

síntese, que a sentença foi omissa em deixar de analisar os fatos que 

motivaram a impugnação da nomeação do perito judicial Flavio Ribeiro de 

Mello. Passo a análise dos fatos. Conforme reconhece a parte, o perito a 

ser nomeado deve ser da confiança do juízo, que é o caso do perito em 

discussão, posto que há anos realiza perícias nestas ações, todas de 

forma precisa. O fato de existir um ou outro caso em que a perícia possa 

ter sido anulada em grau de recurso não tem o condão de desqualificar o 

trabalho do perito realizado em inúmeras ações, que resultaram na estrita 

aplicação da lei. Ainda, o argumento da parte de que o perito nomeado não 

tem especialidade em ortopedia e traumatologia não tem o condão de 

desqualificar o perito para a perícia destes autos, posto que o perito 

nomeado é graduado em Medicina pela UFRJ, no ano de 1978, com vasta 

experiência, é pós graduado em Perícia Médica pela Universidade Gama 

Filho; Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica pela AMB/CFM; pós 

graduado em Avaliação do Dano Corporal Pós-traumático pela 

Universidade de Coimbra, Portugal (perícias de avaliação médico legal de 

sequelas de acidentados, securitárias); tem mestrado em Saúde e 

Ambiente – Área de distúrbios Neurológicos pela UFMT; Título de atuação 

na área de Tratamento da Dor – AMB/CFM; Pós-graduado/Especialista em 

Psiquiatria pela UNOPAR, além de , como já citado pelo autor, ser 

Especialista em Anestesiologia e com Residência Médica em 

Anestesiologia . Portanto, o perito nomeado não é simplesmente 

anestesista, mas detém formação específica para a perícia médica e 

medicina legal, além de outros títulos. Como já constado, trata-se de ação 

que objetiva indenização securitária do DPVAT, a qual é regida pela Lei 

6.194 com suas alterações. Referida Lei dispõe, no artigo 5º, §5º, quanto 

à verificação e quantificação de lesões, o seguinte: “§ 5o O Instituto 

Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá 

fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a 

verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais 

ou parciais” Vê-se, pois, que o dispositivo legal que rege a matéria sobre a 

qual versam os autos determina a perícia a ser realizada pelo Instituto 

Médico Legal. Ocorre que os IML’s, como é cediço, não realizam as 

perícias, e se não houve a nomeação de perito do juízo as ações 

securitárias do DPVAT ficariam anos parados esperando um laudo do IML, 

sem solução. O perito nomeado, conforme já citado e admitido pelo autor, é 

especialista em Perícia Médica e Medicina Legal e pós-graduado em perícia 

médica e avaliação de dano corporal pós-traumático. Assim, ao contrário 

do que afirma o autor, o perito atende aos requisitos para realizar a 

perícia, inclusive tendo mais qualificações que o exigido pela lei, que é 

simplesmente a realização da perícia pelo Instituto Médico Legal. O art. 471 

do CPC prevê a possibilidade de substituição do perito quando faltar-lhe 

conhecimento técnico ou científico. Contudo, no caso em tela, ressai o 

farto conhecimento técnico e científico do perito acerca da perícia médica. 

Ressalta-se que diante da dificuldade de encontrar peritos que possam 

atender ao exacerbado número de demandas do DPVAT, já foram 

realizados mutirões, cujos peritos, na sua maioria, não eram especialistas 

em ortopedia, e as perícias foram consideradas válidas, conforme julgado 

a seguir transcrito: EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA 

JUDICIAL – DESNECESSIDADE – PERICIA REALIZADA EM “MULTIRÃO 

DPVAT ” – PROFISSIONAL HABILITADO – CONSTATAÇÃO – LAUDO 

CONCLUSIVO E VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 
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DESPROVIDO. Tratando-se de ação de cobrança de indenização de 

seguro obrigatório DPVAT, por invalidez permanente, havendo, nos autos, 

laudo pericial que permita a apuração do estado e da condição real da 

vítima, ainda que elaborado por meio de mutirão designado pelo juízo, não 

há que se falar em nulidade. É prescindível a realização de nova perícia 

médica quando há nos autos prova realizada sob o crivo do contraditório e 

da ampla defesa. É válida a prova pericial realizada em "mutirão do seguro 

DPVAT", porquanto feita por perito nomeado pelo juízo e habilitado para 

tanto, além do fato de que no laudo há a indicações quanto ao membro 

lesionado em razão do acidente de trânsito, às respectivas 

consequências, além da informação se houve ou não invalidez, e em qual 

grau, elementos necessários para eventual quantificação do valor da 

indenização securitária. (N.U 1014484-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2018, Publicado no 

DJE 04/10/2018) Assim, não comporta acolhimento a impugnação, pois o 

fato de o perito não ser ortopedista não desqualifica todos os seus títulos 

e experiência na área médica de perícias. Quanto à alegação de 

impedimento/suspeição, fundamentada na alegação de que o advogado 

que patrocina o autor promoveu representação disciplinar contra o perito 

junto ao CRM/MT, tal fundamento não indica o comprometimento da 

imparcialidade do perito, posto que ao perito aplicam-se as mesmas 

causas de impedimento e suspeição do juiz previstas nos arts. 144 e 145 

do CPC, não estando, dentre elas, a causa que fundamenta a alegação. 

Ante o exposto, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo incólume a decisão atacada. Por fim, intime-se a parte requerida 

para, no prazo de 10 (dez) dias, depositar o valor dos honorários 

periciais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023514-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE BENEDITA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023514-63.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

KATIANE BENEDIC Certifique-se o decurso do prazo para impugnar o 

cumprimento de sentença. Após, indique a exequente os bens que 

pretende penhorar, no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. 

Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015621-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RATAYCZYK NAKONIERCZJY FUZARI OAB - RO8372 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edilene Sakunao Maeda (REU)

YOSSIE SAKUNO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015621-21.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISRAEL ALVES DA SILVA REU: YOSSIE SAKUNO, EDILENE SAKUNAO 

MAEDA Tendo em vista que a ré Edilene S. Maeda foi citada por oficial de 

justiça, tendo aposta sua assinatura no mandado, Id 10781337, e não 

ofertou resposta, conforme certidão 31196235, decreto-lhe a revelia. O 

autor, na inicial, qualificou a outra parte ré “YOSSIE SAKUNO” como 

brasileiro, comerciante, inscrito no CPF n. 943.689.451-15. Na petição Id 

9133282 informou que : “ Assim também é sabido que toda pessoa que 

atende ao chamado na casa informa que lá não mora ninguém com esse 

nome, muitas vezes, sendo o próprio Yossei ou a senhora Edilene. Fato 

esse já ocorrido com o próprio autor. Deste modo, o autor não tem outros 

endereços para a intimação pelo fato de os mesmos residirem no 

endereço mencionado, no entanto os mesmos se negam a atender quem 

toca o interfone. O já ocorreu quando o autor fora procura-lo. Assim como 

uma ultima tentativa, nesta data, dia 25/07/2017 as 09h08min ligamos no 

número de telefone do senhor Yossei, o mesmo atendeu prontamente.” 

Portanto, o autor qualifica e reafirma que Yossie Sakuno é do sexo 

masculino e na certidão do Oficial de Justiça quando contatou 

pessoalmente a corré Edilene, esta alegou que “sua mãe” havia falecido 

há muitos anos. Já foi deferido nestes autos a citação por hora certa, 

diante da suspeita de ocultação, mas diante da “informação” da corré 

Edilene de falecimento da “mãe” não foi levada a termo. Diante disso, a fim 

de elucidar quem é Yossie Sakuno, determino que se oficie ao Banco 

HSBC Premier, agência do Porto, Cuiabá-MT, solicitando que envie a ficha 

cadastral de YOSSIE SAKUNO, titular da conta corrente nº 1045627, 

agência 0820, CPF 943.689.51-15, bem como que informe nos autos se 

referida conta corrente continua ativa ou foi encerrada, no prazo de 15 

dias. Juntadas as informações de referido banco, intime-se o autor para 

se manifestar, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 

2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035140-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1035140-11.2019.8.11.0041 AUTOR: 

FABIANO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS A parte requerida interpôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO no id. 29327760. Aponta a embargante que a decisão foi 

OMISSA quanto ao pagamento administrativo realizado. Pretende seja 

atribuído efeitos infringentes aos embargos de forma a reduzir o valor 

pago administrativamente. Contrarrazões no id. 30348684. DECIDO. 

Conheço dos embargos porquanto cabíveis e tempestivos. A hipótese 

desafia em o acolhimento do aclaratórios. Com razão a embargante. O 

autor busca o recebimento de complementação do valor da indenização 

por invalidez permanente, prevista na Lei nº 6.194/74, que regulamenta o 

seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores 

de via terrestre. Conforme a perícia, houve a conclusão que o autor 

apresenta invalidez permanente, que totalizou em R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais),, e pelo fato de já ter recebido uma parte 

administrativamente no valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e 

cinquenta reais), conforme afirmado pela parte embargada, deverá ser 

abatido. Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos pela requerida, sanando a omissão, apenas para que a parte 

dispositiva da sentença de id.29060685 passe a ter a seguinte redação: “ 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (01/01/2019). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se..” Ficam mantidos todos os demais termos da sentença. 

Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020321-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ROSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1020321-69.2019.8.11.0041 AUTOR: EDITE 

ROSA DE ALMEIDA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS A parte requerida interpôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO no id. 29513992. Aponta a embargante que a decisão foi 

OMISSA quanto ao pagamento administrativo realizado, pois trata de 

pedido de complementação por invalidez permanente. Pretende seja 

atribuído efeitos infringentes aos embargos de forma a reduzir o valor 

pago administrativamente. DECIDO. Conheço dos embargos porquanto 

cabíveis e tempestivos. A hipótese desafia em o acolhimento do 

aclaratórios. Com razão a embargante. A autora busca o recebimento de 

complementação do valor da indenização por invalidez permanente, 

prevista na Lei nº 6.194/74, que regulamenta o seguro obrigatório de 

danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. 

Conforme a perícia, houve a conclusão que o autor apresenta invalidez 

permanente, que totalizou em R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), e pelo fato de já ter recebido uma parte 

administrativamente no valor de R$1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta 

centavos) , conforme afirmado pela parte embargada, deverá ser abatido. 

Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos pela requerida, sanando a omissão, apenas para que a parte 

dispositiva da sentença de id.29153493 passe a ter a seguinte redação: 

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar 

a requerida ao pagamento do importe R$ 1.350,00 (um mil trezentos e 

cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (06/11/2018). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” 

Ficam mantidos todos os demais termos da sentença. Intimem-se as 

partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042389-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEVANILDO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1042389-13.2019.8.11.0041 AUTOR: 

GEVANILDO DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Decisão dos Embargos de Declaração 

Cuida-se de embargos declaratórios interpostos no id. 28667518 em face 

da sentença, alegando que houve omissão a fim de que seja determinado 

a incidência da correção monetária a partir do sinistro (10/05/2019). 

DECIDO. Conheço dos embargos porquanto cabíveis e tempestivos, 

acolhendo parcialmente, somente em relação a data do sinistro, pois 

houve contradição na redação da parte dispositiva. Assim, ACOLHO OS 

PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a contradição 

apontada, determinar que correção monetária incida a partir da data do 

sinistro (10/05/2019), mantendo, nos demais aspectos, a sentença 

embargada. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019910-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JELSON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1019910-26.2019.8.11.0041 AUTOR: 

JELSON DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Decisão dos Embargos de Declaração Cuida-se de 

embargos declaratórios interpostos no id 28851780 em face da sentença, 

alegando que houve omissão a fim de que seja determinado a incidência 

da correção monetária a partir do sinistro (12/12/2018). É o necessário. 

DECIDO. Conheço dos embargos porquanto cabíveis e tempestivos, 

acolhendo parcialmente, somente em relação a data do sinistro, pois 

houve contradição na redação da parte dispositiva. Assim, ACOLHO OS 

PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a contradição 

apontada, determinar que correção monetária incida a partir da data do 

sinistro (12/12/2018), mantendo, nos demais aspectos, a sentença 

embargada. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056448-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1056448-06.2019.8.11.0041 AUTOR: OSMAR 

SOUZA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Decisão dos Embargos de Declaração Cuida-se de 

embargos declaratórios interpostos no id. 31152554 em face da sentença, 

alegando que houve omissão a fim de que seja determinado a incidência 

da correção monetária a partir do sinistro (15/11/2019). É o necessário. 

DECIDO. Conheço dos embargos porquanto cabíveis e tempestivos, 

acolhendo parcialmente, somente em relação a data do sinistro, pois 

houve contradição na redação da parte dispositiva. Assim, ACOLHO OS 

PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a contradição 

apontada, determinar que correção monetária incida a partir da data do 

sinistro (15/11/2019), mantendo, nos demais aspectos, a sentença 

embargada. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036278-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MOURA SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1036278-13.2019.8.11.0041 AUTOR: DANIEL 

MOURA SANCHES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Decisão dos Embargos de Declaração Cuida-se de 

embargos declaratórios interpostos no id. 31119465 em face da sentença, 

alegando que houve omissão a fim de que seja determinado a incidência 

da correção monetária a partir do sinistro (14/09/2018). É o necessário. 

DECIDO. Conheço dos embargos porquanto cabíveis e tempestivos, 

acolhendo parcialmente, somente em relação a data do sinistro, pois 

houve contradição na redação da parte dispositiva. Assim, ACOLHO OS 

PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a contradição 

apontada, determinar que correção monetária incida a partir da data do 

sinistro (14/09/2018), mantendo, nos demais aspectos, a sentença 

embargada. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018684-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR LEITE DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1018684-83.2019.8.11.0041 AUTOR: 

FRANCISMAR LEITE DE PAULA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Decisão dos Embargos de Declaração 

Cuida-se de embargos declaratórios interpostos no id 31029074 em face 

da sentença, alegando que houve omissão a fim de que seja determinado 

a incidência da correção monetária a partir do sinistro (05/10/2017). É o 

necessário. DECIDO. Conheço dos embargos porquanto cabíveis e 

tempestivos, acolhendo parcialmente, somente em relação a data do 

sinistro, pois houve contradição na redação da parte dispositiva. Assim, 

ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a 

contradição apontada, determinar que correção monetária incida a partir 

da data do sinistro (05/10/2017), mantendo, nos demais aspectos, a 

sentença embargada. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021460-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIELSON GIGOGNINI DE QUADROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021460-56.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JUNIELSON GIGOGNINI DE QUADROS EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em 

fase de cumprimento de sentença movida por JUNIELSON GIGOGNINI DE 

QUADROS em face da BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor R$ 5.345,63 

(cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), 

no Id. 31322207. O exequente concorda com o valor depositado, pugna o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 31431730). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id 31431730. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037765-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIENE EMANOELA DE SOUZA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037765-86.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLAVIENE EMANOELA DE SOUZA ANDRADE REU: MRV PRIME XVII 

INCORPORACOES SPE LTDA Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido 

Liminar, ajuizada por FLAVIENE EMANOELA DE SOUZA ANDRADE em 

face de MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA., ambas já 

qualificadas nos autos. A autora aduz em síntese, que adquiriu o imóvel 

descrito na inicial da requerida, pelo valor total de R$ 139.805,00, sendo 

que R$113.810,29 seriam pagos por meio de financiamento bancário, o 

que alega ter concretizado, pagando, ainda, um sinal de R$6.000,01 e 

R$666,49, restando para adimplir a quantia de R$19.328,21, que foram 

divididos em 29 parcelas de R$666,49; que apesar de ter pago 

R$8.846,38, a requerida exige o pagamento indevido de 53 parcelas de R$ 

522,93, que totaliza R$ 27.192,36, o que estaria lhe causando danos 

morais. Assim, pugnou liminarmente pela suspensão dos débitos relativos 

ao contrato, sob pena de multa diária; ao final, a confirmação da liminar, 

para declarar indevida a cobrança de R$ 27.192,36 e ainda, condenar a ré 

ao pagamento de danos morais de R$30.000,00. Liminar deferida sob o ID 

11208794, deferindo justiça gratuita a autora e invertendo o ônus da 

prova. A requerida comprovou o cumprimento da liminar e apresentou 

contestação no ID 12397107, impugnando a concessão da justiça gratuita, 

e no mérito, rechaçando os argumentos da autora, afirmando que o débito 

cobrado de R$ 27.192,36 se trata dos valores remanescentes e não 

quitados pela autora, não havendo que se falar em inexigibilidade, posto 

que firmados de comum acordo entre as partes. Requer a improcedência 

dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação (ID 12913480). Instadas a 

manifestarem as provas que pretendiam produzir, somente a requerida 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide, deixando a autora de se 

manifestar. É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC, pois 

não há necessidade da produção de outras provas, além das documentais 

constantes dos autos. A requerida impugna a concessão da justiça 

gratuita a autora, todavia, a insurgência não veio acompanhada de provas 

da ausência de hipossuficiência, razão pela qual mantenho a concessão 

da justiça gratuita. Alega a autora que adquiriu o imóvel descrito na inicial 

da requerida, pelo valor total de R$139.805,00, sendo que R$113.810,29 

seriam pagos por meio de financiamento bancário, o que alega ter 

concretizado, pagando, ainda, um sinal de R$6.000,01 e uma parcela de 

R$666,49, restando para adimplir a quantia de R$19.328,21, que foram 

divididos em 29 parcelas de R$666,49. Todavia, afirma que apesar de ter 

pago o montante de R$8.846,38, a requerida ainda exige o pagamento 

indevido de 53 parcelas de R$ 522,93, que totaliza R$ 27.192,36, o que 

reputa abusivo e que estaria lhe causando danos morais. Sem maiores 

delongas, os pedidos devem ser julgados improcedentes. Inicialmente 
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convém destacar que a autora não menciona as datas dos fatos, contudo, 

depreende-se que o contrato de compra e venda do imóvel foi firmado 

entre as partes em 05/05/2015; a autora pagou o sinal de R$6.000,01, na 

data aprazada de 15/05/2015, no entanto, o pagamento da primeira 

parcela de R$666,49, que deveria ocorrer em 08/06/2015, só foi feita em 

15/06/2015, assim como as demais parcelas foram feitas fora do prazo, 

como se vê no extrato fornecido pela ré no ID 11553506. Ora, os 

pagamentos efetuados fora dos prazos contratuais geram encargos, não 

podendo a autora se valer da própria torpeza para manter os valores 

inicialmente contratados, como se fixos fossem, para pagarem quando 

bem entender. Ademais, nota-se que a autora não menciona em sua inicial 

a existência de renegociação da dívida, enquanto a requerida trouxe aos 

autos o referido termo firmado entre as partes em 07/07/2016, no valor R$ 

27.192,36, portanto, a autora estava plenamente ciente de seus débitos. A 

autora somente trouxe a tese de que “foi coagida” a assinar o referido 

termo, em impugnação à contestação, e mais, sem provar tal fato, 

ressaltando que sequer se manifestou para especificar as provas que 

pretendia produzir. Assim, não há que se falar em inexigibilidade do valor 

cobrado, posto que decorre de renegociação legal de dívida, o que, por 

conseguinte, também afasta o pedido de dano moral. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Revogo a tutela de 

urgência de ID 11208794, mantendo somente a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, do 

CPC/2015. Contudo, face o deferimento da gratuidade da justiça em favor 

da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 22 de abril de 

2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006218-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONCALVES PREZA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA AMELIA LIMA DE CASTRO OAB - MT9223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006218-28.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONCALVES PREZA REU: MB 

ENGENHARIA SPE 039 S/A Trata-se de Ação de Rescisão de Promessa 

de Compra e Venda c/c Restituição de Valores Pagos, ajuizada por 

GONÇALVES PREZA E BORGES PREZA LTDA-ME. E OUTRO em face de 

MB ENGENHARIA SPE 039 S.A., ambas qualificadas na inicial. Em síntese, 

a autora alega que firmou contrato particular de compromisso de compra e 

venda do imóvel descrito na inicial com a requerida, pelo valor de R$ 

558.925,00, que deveriam ser pagos da seguinte forma: 1) sinal de 

negócio no ato da assinatura no valor de R$67.915,00; 2) o valor de R$ 

490.010,00 por meio de financiamento bancário com vencimento para o dia 

10/03/2016; 3) final de R$ 1.000,00 (um mil reais) com vencimento previsto 

para o dia 10/02/2019. Aduz em suma, que embora tivesse aprovado o 

financiamento bancário de até R$1.000.000,00 (hum milhão de reais) junto 

a UNICRED, a parte requerida não apresentou os documentos exigidos 

pela financiadora, acarretando a majoração do valor do contrato, com o 

que não concordou a autora, que optou pela rescisão contratual. Assim, 

pugnou pela concessão liminar para “determinar que a requerida se 

abstenha de cadastrar o nome dos autores no Serasa e demais serviços 

de proteção ao crédito, até o final da presente demanda sob pena de multa 

diária, sem prejuízo de ressarcimento dos danos morais sofridos;” ao final, 

pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, com a 

devolução do valor total pago de R$67.915,00, devidamente corrigido. A 

parte autora emendou a inicial (ID 5487491), para incluir o endereço 

eletrônico da ré. Recebimento da emenda à inicial, e liminar deferida (ID 

5791585). A requerida foi citada (ID 8053624), mas apesar de juntar 

pedido de habilitação nos autos, não apresentou contestação. A parte 

autora pugnou pela decretação da revelia da ré, e pelo julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Fundamento e decido. A parte autora 

pugna, preliminarmente, pela decretação da revelia da requerida, por 

intempestividade da contestação supostamente juntada aos autos. 

Verifica-se que a parte ré, na audiência de conciliação realizada aos 

10/07/2017, foi intimada para apresentar contestação no prazo de 15 dias, 

que, no caso concreto, considerando o calendário forense do ano de 

2017, findou no dia 31/07/2017. Contudo, não há contestação juntada aos 

autos, como quer fazer crer a requerida, que apenas argumentou ter 

protocolado a peça tempestivamente e que teria se extraviado, fato que 

não se mostra possível no PJE. Diante disso, DECRETO A REVELIA da 

parte ré, por não ter apresentado a contestação. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC, pois 

não há necessidade da produção de outras provas. Pretende a parte 

autora rescindir o contrato objeto dos autos, por culpa da requerida, e por 

conseguinte, condená-la à devolução de todo o valor pago a título de sinal 

de R$67.915,00, além de obstar a inscrição do seu nome nos cadastros 

de proteção ao crédito, relativo ao contrato objeto dos autos. Isso porque, 

segundo alega, embora tivesse aprovado o financiamento bancário de até 

R$1.000.000,00 (hum milhão de reais) junto a UNICRED, a parte requerida 

não apresentou os documentos exigidos pela financiadora, acarretando a 

majoração do valor do contrato, com o que não concordou, optando pela 

rescisão contratual. Conquanto o principal efeito da revelia seja a 

presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos 

termos do art. 344, do Código de Processo Civil, esta, contudo, é relativa e 

não induz, necessariamente, à procedência do pedido, podendo ceder em 

face dos demais elementos constantes dos autos, caso contrariem a tese 

sustentada pela parte autora. O Código de Processo Civil estabelece que 

incumbe o ônus da prova: a parte autora, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo do direito do autor. E nesse passo, em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste 

em parte os autores. O contrato firmado entre as partes possui cláusulas 

claras que não deixam dúvidas de que é obrigação do comprador obter o 

financiamento, sem imputar eventual atraso a construtora. No caso, as 

provas apresentadas pelo autor, conversas de telefone gravadas entre 

este e funcionários da ré, e ainda, o e-mail trocado entre a gerente de 

banco do autor e representantes da requerida, não demonstram que a 

requerida tenha se negado a fornecer os documentos para o autor obter o 

financiamento, pelo contrário, demonstram as tratativas em que ambas as 

partes tinham direitos e obrigações, portanto, não se pode atribuir a não 

concretização do negócio por culpa exclusiva da ré. Ademais, se o 

financiamento não foi quitado na data aprazada, obviamente incidem 

encargos moratórios, legalmente contratados. Por outro lado, também é 

direito da parte autora pugnar pela rescisão contratual. Nesse passo, a 

cláusula 6.4 do contrato prevê em caso de rescisão, a devolução de 

valores conforme os percentuais pagos, o que não pode ser admitido, 

chegando a reter até 70% do valor pago pelo consumidor, o que se mostra 

abusivo. Assim, declaro nula referida cláusula, devendo o percentual de 

retenção a título de custos administrativos ser adequado para 25%, 

percentual este que segundo o STJ, mostra-se legal, senão vejamos: 

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO 

ESPECIAL.PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. 

RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 

CABIMENTO. RETENÇÃO DE 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR. SÚMULA 

83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento firmado no âmbito da 

Segunda Seção é no sentido de ser possível a resilição do compromisso 

de compra e venda, por parte do promitente comprador, quando se lhe 

afigurar economicamente insuportável o adimplemento contratual. 2. Nesse 

caso, o distrato rende ao promissário comprador o direito de restituição 

das parcelas pagas, mas não na sua totalidade, sendo devida a retenção 

de percentual razoável a título de indenização, entendido como tal 25% do 

valor pago. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.(AgRg no 

AREsp 730.520/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)” Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTES PROCEDENTES os pedidos, para: a) DECLARAR 

rescindido o contrato entabulado entre as partes; b) DECLARAR nula a 

cláusula 6.4 do contrato; c) CONDENAR a requerida para que proceda, 

após a retenção dos 25% a título de custos administrativos, à devolução 

do sinal pago pela parte autora, sobre os quais deverão incidir correção 
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monetária pelo índice do INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007201-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CARUSO DA CRUZ E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007201-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENATO CARUSO DA CRUZ E SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

C.C DANOS MORAIS C.C TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por RENATO 

CARUSO DA CRUZ E SILVA em desfavor de ENERGISA – MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Aponta a parte autora que é titular da 

unidade consumidora n. 6/212644-9, tendo realizado contrato de 

confissão de dívida com a requerida, no valor de R$ 1.084,61, a ser pago 

em 13 (treze) parcelas, com a primeira com vencimento em 06/03/2018, no 

valor de R$ 217,00. Com a luz cortada, o autor realizou o pagamento da 

primeira parcela em 21/02/2018, e, ao solicitar a ligação da energia foi 

surpreendido com a informação de que já estava ligado, o que não é 

corresponde a realidade, pois ainda encontra-se sem energia. Não 

bastasse, no mês de março foi enviada uma cobrança de uma multa no 

valor de R$ 2.454,49, que entende ser indenizada e sequer sabe a sua 

origem. Assim, pugnou pela concessão de tutela de urgência, para 

determinar (i) que a requerida restabeleça o fornecimento de energia para 

a sua unidade consumidora; e (ii) a suspensão da cobrança no valor de 

R$ 2.454,49 (dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e 

nove centavos). Ao final, pleiteia a procedência dos pedidos iniciais, para 

(i) declarar a inexistência do débito noticiado na fatura impugnada; e (ii) 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A 

tutela de urgência foi concedida no Id. 12432291. A requerida apresentou 

contestação no Id. 13741390, defendendo, em síntese, a legitimidade da 

cobrança dos valores, diante da irregularidade encontrada no aparelho 

medidor instalado na unidade consumidora do autor, suspensão em razão 

de inadimplemento e a inexistência de danos morais. Requer, por fim, a 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação no Id. 

14538010. Vieram-me os autos conclusos. É relatório. Fundamento e 

decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I do CPC. No caso, cinge a questão acerca da regularidade na 

cobrança do valor de R$ 2.454,49 (dois mil quatrocentos e cinquenta e 

quatro reais e quarenta e nove centavos) a título de recuperação de 

consumo de energia, bem como, a legalidade do corte de energia na 

residência da parte autora. Da análise dos autos, verifica-se que a 

requerida promoveu, em 16/10/2017, inspeção na unidade consumidora da 

requerente, vindo a constatar uma irregularidade no medidor – “desvio de 

energia no ramal de ligação” –, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI nº 634580, o qual foi assinado pelo requerente (Id. 13738508 – pag. 

3). Desta forma, constata-se que foi garantido à parte autora o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, razão pela qual mostra-se correto o 

procedimento adotado pela empresa requerida que, no exercício regular 

do seu direito, verificou a irregularidade do medidor e emitiu fatura com a 

recuperação de consumo amparada na legislação aplicável à espécie, 

cuja responsabilidade é do usuário, que se beneficiou da situação, diante 

da vedação do enriquecimento sem causa. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGISA – FRAUDE EM MEDIDOR 

DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL – 

CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – 

REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a 

ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, impõe-se a 

responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou 

permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolução nº 

456/00 da ANEEL. Viável a cobrança da recuperação do consumo durante 

o período em que perdurou a ilicitude (STJ Ag 1279155/RS). (Ap 

15130/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)” 

(g.n.) Em relação à interrupção do serviço de energia na residência da 

parte autora, alega a requerida que se deu em razão da demora em 

efetuar o pagamento das contas de dezembro/2016 e janeiro à março de 

2017. Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque, a interrupção do 

serviço de energia elétrica ocorreu no dia 21/02/2018, sendo que o 

parcelamento das referidas faturas vencia em 06/03/2018, assim, 

inexistente qualquer débito em atraso que ensejasse o corte, o qual se 

deu de forma indevida. Reconhecido o dever de indenizar resta fixar o 

quantum. Nesse passo é cediço que o julgador não está obrigado ao 

acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a razoabilidade como 

vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o 

grau de culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição 

econômica e financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter 

punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta 

identificada como danosa. Atendendo aos critérios citados acima fixo a 

indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, apenas para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença (Súmula 362 do STJ). Torno sem efeito a tutela de urgência 

concedida no Id. 1243229 no que tange a suspensão da cobrança do 

valor de R$ 2.454,49 (dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e 

quarenta e nove centavos) a título de recuperação de consumo de 

energia. Ante a sucumbência recíproca, condeno ao pagamento pró-rata 

das custas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC/2015. Quanto 

aos honorários advocatícios fixo em 10% sobre o valor da causa, sendo 

que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários 

respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC/2015), devendo ser observadas, 

em relação ao autor, as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser 

beneficiário da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020357-82.2017.8.11.0041
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TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

LAUDELINA FERREIRA TORRES OAB - MT13361-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANE VITORASSI DE TOLEDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS APARECIDO FERREIRA TORRES OAB - MS9056 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020357-82.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME REU: ROZANE VITORASSI 

DE TOLEDO Trata-se de Ação Monitória em que a autora objetiva a 

satisfação do crédito relativo a quatro cheques emitidos pela ré, no total 

original de R$ 37.000,00, o qual atualizado para o ajuizamento da ação, 

importa em R$ 66.398,86. A ré ofertou Embargos Monitórios, Id 13365131, 

alegando novação. Aduz que é esposa de Nelino Manoel de Toledo, 

proprietário da empresa XNR Construções Ltda, CNPJ 

10.666.482/0001-77, que promoveu transação comercial junto à 

autora/embargada para compra de materiais elétricos. Nas aquisições as 
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compras eram garantidas mediante emissão de cheques, os quais 

fundamentam a ação monitória e foram devolvidos pela instituição 

financeira por insuficiência de fundos. Afirma que o representante da 

empresa devedora (Nelino Manoel de Toledo), em nome da empresa XNR 

construções Ltda, promoveu negociação com a empresa 

autora/embargada, para quitação dos valores, a qual foi devidamente 

assinada pelos proprietários das empresas envolvidas, e se deu da 

seguinte forma: entrada de R$ 15.000,00, e mais 04 parcelas de R$ 

10.000,00 . Alega que a empresa XNR quitou a entrada e para as demais 

parcelas foram emitidos boletos com os valores de R$ 10.000,00 cada, 

vencíveis a partir de 25/02/216, em quatro parcelas mensais e 

consecutivas, todas contra a empresa XNR Construções LTDA, enviados 

para esta via email. Aduz que houve a substituição das obrigações campo 

subjetivo e na seara objetiva, com as modificações operadas pela 

transação firmada entre as empresas que travaram negócio jurídico 

comercial. Requer que seja declarada extinta a obrigação derivada dos 

cheques, objeto da lide, diante da novação. Subsidiariamente, requer que 

seja reconhecido o pagamento parcial da dívida, no importe de R$ 

15.000,00, e por não ter sido ressalvada a quantia paga, a condenação da 

autora/embargada ao pagamento em dobro da quantia não ressalvada. A 

autora/embargada devidamente intimada não impugnou os embargos no 

prazo legal. Após o decurso do prazo, requereu a devolução de prazo, o 

foi indeferido na decisão Id 24713625. É o relato. Decido. Diante da 

ausência de impugnação no prazo legal, decreto a revelia da 

autora/embargada quanto às matérias de fato alegadas nos embargos 

monitórios. Contudo, deixo de aplicar os efeitos da desnecessidade de 

intimação, posto que a autora/embargada possui advogado constituído nos 

autos. Em razão da revelia e da ausência de pedido de produção de 

provas, o feito comporta o julgamento antecipado. A ré/embargante 

comprova que a empresa autora/embargada negociou débitos com a 

empresa XNR Construções Ltda, e na inicial da Ação Monitória a 

autora/embargada juntou os cheques e as notas fiscais respectivas, as 

quais foram emitidas para XNR Construções Ltda. Assim, a relação entre 

os cheques emitidos pela ré/embargante e a empresa XNR está 

comprovada, pois as notas juntadas pela autora com a inicial e os 

cheques dados em pagamento emitido pela ré/embargante demonstram 

que se destinavam ao pagamento de referidas notas fiscais. Diante disso, 

a negociação firmada a punho em que consta duas assinaturas, abaixo do 

relatório das contas a receber e os boletos das parcelas enviadas por 

email evidenciam ter havido a transação relativa ao débito dos cheques, 

posto que constam os cheques juntados com a inicial, nos valores de R$ 

5.200,00, R$ 10.400,00, R$ 10.400,00 e R$ 11.000,00, que totalizam R$ 

37.000,00. Assim, restou comprovado que ocorreu a novação em relação 

aos cheques, e que a dívida representada pelos cheques mais outras que 

eram da empresa XNR Construções, foi substituída por boletos em nome 

de XNR Construções Ltda. Havendo a novação com a substituição do 

devedor, este passou a ser o devedor da dívida novada. Assim, os 

embargos devem ser acolhidos, posto que ainda que exista débito, na 

novação foi assumido por terceira, não integrante desta relação 

processual.. Posto isso, acolho os embargos monitórios, para JULGAR 

IMPROCEDENTE a ação monitória. Condeno a autora/embargada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa. Tendo em vista que é 

beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das 

verbas de sucumbência por até cinco anos, condicionada à comprovação 

da mudança da situação financeira. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 22 

de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017303-40.2019.8.11.0041
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OSVALDO VALES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017303-40.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

OSVALDO VALES DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por OSVALDO VALES DE 

SOUZA em face PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor R$ 8.283,91 (Oito 

mil duzentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos), no Id. 

31310871. O exequente concorda com o valor depositado, pugna o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 31417429). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 31417429. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007367-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA J.J. DE CARGAS RODOVIARIAIS LTDA - ME (REU)

RAFAEL GOMES (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007367-59.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MONICA DA SILVA ALMEIDA REU: RAFAEL GOMES, TRANSPORTADORA 

J.J. DE CARGAS RODOVIARIAIS LTDA - ME Trata-se de Ação Monitória 

em que a autora alega que era proprietária de um casal de cães (da raça 

Blue Heeler ou Australian Cattle Dog), e o réu Rafael Gomes se interessou 

em adquirir os animais, pagando com um cheque emitido pela empresa ré 

Transportadora J.J. de Cargas Rodoviárias Ltda, no valor de R$ 1.400,00. 

Aduz que o cheque foi sacado contra o Banco SANTANDER, Agência 

4604, Conta Corrente 02622-2, em Cuiabá-MT, e foi devolvido por 

insuficiência de fundos (Motivo 11 e 12). Todas as tentativas de 

localização dos réus foram infrutíferas, deferindo-se, por fim, a citação 

por edital. Aos réus citados por edital nomeou-se curador especial, que 

ofertou Embargos Monitórios, Id 26027776, por negativa geral e alegando 

ausência de juntada da memória de cálculo.. A autora/embargada 

impugnou os embargos no prazo legal. É o relato. Decido. O feito comporta 

julgamento antecipado, conforme dispõe o artigo 355 do CPC. A 

autora/embargada alega que vendeu ao réu Rafael Gomes um casal de 

cães, pelo valor certo e ajustado de R$ 1.400,00 e que este efetuou o 

pagamento com um cheque da ré Transportadora J.J de Cargas 

Rodoviarias Ltda-Me, o qual foi devolvido por duas vezes por insuficiência 

de fundos. Juntou o cheque que embasa o pedido monitório e o Boletim de 

Ocorrência lavrado. Os embargos monitórios aduzem a ausência de 

memória de cálculo, o que não é requisito da ação monitória. Diante disso, 

se desincumbiu a autora/embargada de comprovar a existência do crédito 

sem força executiva. Posto isso, REJEITO os embargos monitórios e 

JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação Monitória para condenar os réus 

ao pagamento do valor de R$ 1.400,00, proveniente do cheque nº 00141, 

da conta corrente 02622-2, de titularidade da ré Transportadora J.J. de 

Cargas Rodoviárias Ltda-ME junto ao Banco Santander, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

calculados de forma simples, a partir de 04/02/2016, data de emissão do 

cheque. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do título ora 

constituído, devidamente atualizado. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 22 

de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001960-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO PRUDENTE CAMPOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO FORNAGIERI OAB - MT15661-O (ADVOGADO(A))

EVERTON ANDREY LESSA OAB - MT17184-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELA AMERICO FERNANDES (REU)
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001960-72.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

COLEGIO PRUDENTE CAMPOS EIRELI REU: STELA AMERICO FERNANDES 

Trata-se de Ação Monitória em que a autora objetiva a satisfação do 

crédito relativo às mensalidades escolares de responsabilidade da ré 

referente aos alunos Julia Gabriele Fernandes Ramos e Gustavo 

Fernandes Ramos. Afirma que a aluna Julia Gabriele frequentou a escola 

no ano de 2012 cursando a pré-escola e o aluno Gustavo Fernandes no 

ano de 2015, cursando o jardim de infância, conforme Ficha de Matricula. 

Aduz que no ano de 2012 a ré deixou de arcar com as mensalidades 

escolares de junho a dezembro e no ano de 2015 com as mensalidades de 

março a outubro, conforme carnês juntados, totalizando R$ 8.334,72 (oito 

mil trezentos e trinta e quatros reais e setenta e dois centavos), já 

atualizado monetariamente e acrescido de honorários. Todas as tentativas 

de localização da ré foram infrutíferas, deferindo-se, por fim, a citação por 

edital. Para a ré revel citada por edital nomeou-se curador especial, que 

ofertou Embargos Monitórios, Id 26027776, por negativa geral. A 

autora/embargada impugnou os embargos no prazo legal. As partes não 

manifestaram interesse na produção de outras provas. É o relato. Decido. 

O feito comporta julgamento antecipado, conforme dispõe o artigo 355 do 

CPC, haja vista que as partes não têm interesse na produção de outras 

provas. A autora/embargada alega que a ré/embargante é devedora das 

mensalidades escolares dos alunos J.G.F.R. e G.F.R, conforme contrato 

de prestação de serviços educacionais acostado à inicial e carnês das 

mensalidades inadimplidas. Os embargos se deram por negativa geral. 

Diante disso, se desincumbiu a autora/embargada de comprovar a 

existência do crédito sem força executiva. Todavia, analisando a 

atualização da dívida, vê-se que foram incluídos honorários, o que não é 

cabível, posto que estes são fixados na sentença. Posto isso, REJEITO os 

embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação Monitória 

para condenar a ré ao pagamento das mensalidades escolares de J.G.F.R. 

do período de junho a dezembro do ano de 2012 e de G.F.R. do período de 

março a outubro de 2015, no valor atualizado pelo INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir dos respectivos vencimentos até a 

data de 13/07/2016, no importe de R$ 8.334,72. Sobre o valor da 

condenação deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora 

de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir de 14/07/2016. Por 

consequência, fica constituído de pleno direito o título executivo judicial em 

favor da autora, na forma do art. 702, §8º do CPC. Condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor do título ora constituído, devidamente 

atualizado. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001706-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON BATISTA DE CAMPOS (AUTOR(A))

EVELYN TEIXEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001706-02.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WASHINGTON BATISTA DE CAMPOS, EVELYN TEIXEIRA SILVA REU: MRV 

ENGENHARIA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais 

ajuizada por WASHINGTON BATISTA DE CAMPOS e EVELYN TEIXEIRA 

SILVA, em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. E MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA., 

todos já qualificados nos autos. Os autores alegam que firmaram com as 

rés o contrato de proposta de venda do imóvel descrito na inicial, no ano 

de 2013, e que foram convocados para receber as chaves do imóvel em 

06/11/2015, antes da expedição do Habite-se em 18/01/2016. Afirmam que 

foram enganados pelas rés, e que pagaram indevidamente os juros da 

obra, o que requerem o ressarcimento em dobro, além de condenação por 

danos morais. Pugnam pela “declaração de ilegalidade” do débito 

denominado taxa de evolução da obra, a partir de novembro/2015, que 

totalizam R$4.300,26, com a sua devolução em dobro, e ainda, a 

condenação das requeridas ao pagamento de danos morais no valor de 

R$4.300,26. Contestação apresentada sob o ID 4971836, alegando, 

preliminar de incompetência da Justiça Estadual e consequente 

ilegitimidade das requeridas; impugnação à Justiça Gratuita. No mérito, 

alegam a improcedência do pedido, sob o argumento de que a cobrança 

da taxa de evolução da obra foi feita pela CEF, da forma contratada no 

financiamento dos autores, portanto, de maneira legal, o que afasta o 

dever de devolver os valores de forma simples ou em dobro, e ainda os 

danos morais. Impugnação à contestação (ID 7368325), rebatendo as 

preliminares e o mérito, bem como juntando decisão da Justiça Federal 

julgando improcedente pleito idêntico proposto contra a Caixa Econômica 

Federal. A requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide e os 

autores não se manifestaram. Instada a se manifestar sobre o novo 

documento trazido pelos autores, as requeridas mantiveram-se inertes. É 

o relatório. Fundamento e Decido. 1. Preliminar de incompetência absoluta 

da Justiça Estadual, Ilegitimidade das Requeridas e Necessidade de 

Litisconsórcio Passivo Necessário com a Caixa Econômica Federal. As 

requeridas arguiram Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça 

Estadual e necessidade de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica 

Federal e, por conseguinte, ilegitimidade passiva para figurar no presente 

feito. Tais preliminares se amparam na alegação de que a taxa de 

evolução da obra que os autores pretendem receber a devolução, foi 

cobrada pela Caixa Econômica Federal. A parte autora trouxe um julgado 

recente da Justiça Federal, em que o pedido era idêntico ao destes autos, 

e lá foi julgado improcedente em relação a Caixa Econômica Federal. 

Instadas a se manifestarem, as rés mantiveram-se inertes. Assim, 

REJEITO referidas preliminares, pois o pedido de reembolso decorre de 

atraso na obra por parte das requeridas e cobrança dos juros após a 

entrega. Os autores alegam que firmaram com as rés o contrato de 

proposta de venda do imóvel descrito na inicial, no ano de 2013, e foram 

convocados para receber as chaves do imóvel em 06/11/2015, antes da 

expedição do Habite-se em 18/01/2016; alegam que durante esse período 

foi cobrada ilegalmente a taxa de evolução da obra (juros de obra), após a 

entrega do imóvel, o que lhes causou danos morais e materiais. Com 

efeito, os juros da obra consistem em uma tarifa paga pelo 

promitente/comprador durante o período de construção do imóvel, e a 

orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que a 

cobrança da supracitada taxa deve incidir somente durante o prazo 

estipulado para conclusão do imóvel, de modo que se afigura devida a 

restituição de montante despendido em razão da aludida taxa, apenas 

durante o período de mora da construtora para conclusão e entrega do 

imóvel e desde que haja previsão contratual. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUROS DE 

OBRA. A legitimidade de parte é uma das condições da ação e em regra é 

daqueles que integram a relação jurídica de direito material. - Circunstância 

dos autos em que a construtora é parte legitima para responder pela 

devolução dos juros de obra. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. A ação que tem por objeto a revisão 

ou rescisão de compromisso de compra e venda entre particulares, ainda 

que a construção ou o pagamento do preço dependa de financiamento 

pela Caixa Econômica Federal é de competência da Justiça Estadual. 

DEMORA NA ENTREGA. JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR. A mora da 

promitente vendedora afasta a incidência dos juros sobre o saldo devedor 

até o adimplemento da obrigação de entrega do imóvel. - Circunstância dos 

autos em que se justifica a devolução dos juros pagos no período de 

atraso injustificado da obra, porém, na forma simples, uma vez que não 

comprovada má-fé. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70076518778, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/02/2018). A respeito da 

conclusão da obra, peço vênia para transcrever parte dos fundamentos 

da sentença proferida pela Justiça Federal, em caso idêntico ao presente, 

em que a ação foi proposta contra a Caixa Econômica Federal, juntada 

pelos próprios autores no ID 7368325: “[...] pelo contrato anexado aos 
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autos com a inicial, que a responsabilidade pela construção da unidade 

habitacional, adquirida pela parte autora, é exclusivamente da construtora, 

a quem compete elaborar o projeto, estabelecer o cronograma para 

entrega de cada etapa da obra e fixar o prazo para entrega do imóvel, 

bem como responder por eventuais prejuízos causados aos Autores em 

razão do atraso na entrega do imóvel, além de eventuais defeitos na 

construção, cumprindo à Caixa Econômica Federal apenas o papel de 

liberar os recursos financeiros contratados pelo mutuário, de acordo com 

a evolução da obra. Ressalto, por oportuno, que as fiscalizações 

realizadas pelos engenheiros da Caixa durante a execução da obra, visam 

constatar o cumprimento das etapas previstas no cronograma 

físico-financeiro, com o objetivo de liberar os recursos contratados pelos 

Autores à construtora, de acordo com a evolução da obra. Segundo a 

Cláusula Terceira, “Parágrafo primeiro”, II, do contrato celebrado entre as 

partes, será devido pelo Devedor, “.... mensalmente, na fase de 

construção, mediante débito em conta, que fica desde já autorizado: a 

Encargos relativos a juros e atualização monetária , à taxa prevista no item 

“C” deste instrumento, incidentes sobre o saldo devedor apurado no mês”, 

e apenas depois de atestada a sua conclusão pelo setor de engenharia do 

banco réu, é que será iniciada a fase de amortização do contrato. Por 

outro lado, impõe-se esclarecer que a fase de construção engloba além 

da construção do imóvel, a regularização de documentos, tais como 

habite-se e outros, tanto que a última parcela dos recursos financiados só 

é liberada para a construtora depois de apresentada toda a documentação 

necessária. Assim, havendo previsão contratual, não há qualquer 

ilegalidade no procedimento adotado pela Caixa de cobrar os juros sobre o 

capital liberado, de conformidade com o andamento da obra, de modo que 

não há como acolher o pedido dos Autores de condená-la a devolver os 

valores pagos a esse título. Verifica-se, portanto, que a Caixa Econômica 

Federal não tem qualquer responsabilidade por eventual atraso nas obras 

de construção do imóvel e nem por eventuais prejuízos que referido 

atraso possa ter causado à parte Autora, cabendo, exclusivamente à 

construtora, responder pelos mesmos e por eventuais defeitos na 

construção. [...]” No caso, constata-se que os autores foram imitidos na 

posse do imóvel, antes da emissão do Habite-se, ou seja, antes de 

efetivamente entregue a obra. Contudo, eventuais atrasos na efetiva 

conclusão da obra ou na obtenção de documentos por parte da 

construtora, não podem ser repassadas aos consumidores, mormente 

porque, no caso concreto, a requerida não se desincumbiu do seu ônus 

de provar que a obra foi entregue no prazo contratual. Dessa forma, 

mostra-se devida a restituição dos valores pagos a título de juros de obra 

pela parte autora, os quais devem ser apurados mediante liquidação de 

sentença, já que os valores apresentados pelos autores na inicial, na 

verdade, tratam-se da parcela cheia paga no período de 17/12/2015 a 

17/07/2016, as quais, obviamente não podem ser integralmente 

devolvidas, sob pena de enriquecimento ilícito. Assim, os valores deverão 

ser apurados mediante liquidação de sentença, contados da data de 

17/12/2015 a 17/12/2016, a serem pagos de forma simples, por não se 

observar má-fé das requeridas. Por fim, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, é certo que a orientação jurisprudencial é no sentido de 

que o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por 

danos morais. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) CONDENAR a 

requerida, ao pagamento de indenização por dano material 

correspondente à devolução, na forma simples, dos denominados “juros 

de obra” no período de 17/12/2015 a 17/07/2016. Os valores devem ser 

apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC, 

desde a data do desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar 

da citação; b) Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na 

proporção de 50% a cargo dos autores e 50% a cargo das rés, ao 

pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do 

artigo 85, § 2° do CPC. Contudo, em razão deferimento da justiça gratuita 

aos autores, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013850-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO JOSE GOMES FAIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO COCENZA STERNIERI OAB - SP306967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MARTINS DA ROCHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013850-08.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALFREDO JOSE GOMES FAIM REU: JULIANA MARTINS DA ROCHA 

Trata-se de Ação Monitória em que o autor objetiva a satisfação do crédito 

representado pelo cheque nº 10009, emitido pela ré em 31/08/2012, no 

valor de R$ 514,00, o qual foi devolvido pela instituição bancária por 

insuficiência de fundos. Requer o pagamento do valor de R$ 1.097,38, 

atualizado até março de 2017. A ré ofertou embargos monitórios, Id 

8230430, alegando que resgatou o cheque e o devolveu ao banco 

sacado. Propõe reconvenção, requerendo a condenação da 

autora/embargada ao pagamento em dobro da quantia indevidamente 

cobrada e indenização por danos morais de R$ 5.000,00. Pleiteou a 

concessão da justiça gratuita. O autor/embargado ofereceu resposta A 

ré/embargante/reconvinte foi intimada para juntar comprovantes da 

alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita e extinção da reconvenção. Decorrido o prazo, não houve 

manifestação. As partes foram intimadas para especificação de provas, 

não manifestando interesse. É o relato. Decido. Tendo em vista o não 

atendimento da ré/embargante/reconvinte para a juntada de documentos a 

fim de comprovar a hipossuficiência financeira, indefiro os benefícios da 

justiça gratuita e, não tendo havido o recolhimento de custas quanto ao 

pedido reconvencional, julgo extinta a reconvenção, sem resolução de 

mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento 

regular do processo. Trata-se de matéria de fato e de direito, contudo as 

partes não pretendem produzir outras provas, e a lide se encontra 

suficientemente instruída, comportando o feiro julgamento antecipado. A 

ré/embargante alega que o cheque, objeto do pedido, foi por ela 

recuperado e entregue ao banco em 14/06/2013. Contudo, os documentos 

que junta tratam de histórico de cheques devolvidos e cópia do cheque, 

objeto da lide, onde consta o carimbo, no verso, de cheque devolvido pelo 

banco sacado. Não se desincumbiu, portanto, de comprovar o suposto 

resgate do cheque. E nem poderia, pois o autor/embargado juntou 

fotografia ao impugnar os embargos, do cheque que se encontra em seu 

poder, diante da página de jornal edição do dia 28/06/2019. Portanto, os 

embargos monitórios devem ser rejeitados. Posto isso, REJEITO os 

embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação Monitória 

para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 1.097,38 atualizado até 

março de 2017. Sobre o valor da condenação deverá incidir correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma 

simples, a partir de 01/04/2017. Por consequência, fica constituído de 

pleno direito o título executivo judicial em favor da autora, na forma do art. 

702, §8º do CPC. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do título ora 

constituído, devidamente atualizado. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 22 

de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038709-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038709-88.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO REU: VANESSA CRISTINA DE 

OLIVEIRA Trata-se de Ação Monitória em que a autora objetiva a 

satisfação do crédito relativo às despesas com mensalidades escolares e 
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material didático de responsabilidade da ré referente o menor João Gabriel 

Batista Lira do ano letivo de 2013. Afirma que prestou os serviços 

educacionais para o filho da ré, mas esta deixou de honrar com várias das 

mensalidades do ano, bem como do material didático. Junta a planilha do 

débito atualizado, requerendo a expedição de mandado de pagamento do 

valor de R$ 14.453,29 (quatorze mil quatrocentos e cinquenta e três reais 

e vinte e nove centavos), Todas as tentativas de localização da ré foram 

infrutíferas, deferindo-se, por fim, a citação por edital. Para a ré revel 

citada por edital nomeou-se curador especial, que ofertou Embargos 

Monitórios, Id 26387851, por negativa geral. A autora/embargada impugnou 

os embargos no prazo legal. As partes não manifestaram interesse na 

produção de outras provas. É o relato. Decido. O feito comporta 

julgamento antecipado, conforme dispõe o artigo 355 do CPC, haja vista 

que as partes não têm interesse na produção de outras provas. A 

autora/embargada alega que a ré/embargante é devedora da anuidade 

escolar do menor J.G.B.L do ano de 2013, no importe de R$ 7.068,00, e 

material didático, conforme planilha que anexa à inicial. Juntou o histórico 

escolar do menor relativo ao ano de 2013, e a planilha dos débitos, na qual 

constam os débitos relativos ao ano de 2013, no valor total de R$ 

6.443,00, sobre o qual a autora/embargada aplicou correção monetária e 

juros de mora de 1% ao mês a partir de cada vencimento e multa de 2%. 

Os embargos se deram por negativa geral. Diante disso, se desincumbiu a 

autora/embargada de comprovar a existência do crédito sem força 

executiva. Posto isso, REJEITO os embargos monitórios e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da Ação Monitória para condenar a ré ao 

pagamento doo valor atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês a partir dos respectivos vencimentos até a data de 

21/12/2017, com multa de 2% sobre o vaor do débito, no importe de 

R$14.453,29. Sobre o valor da condenação deverá incidir correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma 

simples, a partir de 22/12/2017. Por consequência, fica constituído de 

pleno direito o título executivo judicial em favor da autora, na forma do art. 

702, §8º do CPC. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do título ora 

constituído, devidamente atualizado. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 22 

de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020066-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERNANDO DE OLIVEIRA MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020066-14.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCAS FERNANDO DE OLIVEIRA MOURA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por LUCAS 

FERNANDO DE OLIVEIRA MOURA em face da PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a 

executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que 

consiste no valor R$ 6.592,18 (seis mil, quinhentos e noventa e dois reais 

e dezoito centavos), no Id. 31224515. O exequente concorda com o valor 

depositado, pugna o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

31443394). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se 

os dados bancários informados no Id. 31443394. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044701-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MEIRELLES FERREIRA OAB - DF0033506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.C.BRAZAO - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044701-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA REU: J.C.BRAZAO - ME 

HOMOLOGO, para que produza efeitos legais, o acordo firmado entre as 

partes, Id 24919623, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. Custa já quitadas. Conforme 

acordo, cada parte arcará com os honorários de seu patrono. Publique-se. 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010487-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RIOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE PEREIRA BET OAB - MT15487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010487-13.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO DE OLIVEIRA RIOS REU: CONCREMAX CONCRETO ENG E 

SANEAMENTO LTDA Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e 

Materiais ajuizada por RODRIGO DE OLIVEIRA RIOS em face de 

CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., ambos já 

qualificados nos autos. A parte autora afirma que adquiriu em 19/02/2014, 

um imóvel no empreendimento denominado Residencial Flor de Liz, 

conforme descrição na inicial, pagando sinal de R$1.000,00, e as demais 

parcelas do financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal. Aduz 

que teria sido informado que a entrega do imóvel ocorreria em 30/03/2015, 

no entanto, a ré demorou para redigir o contrato, e quando o fez, constou 

que teria sido firmado em 19/07/2014, com previsão de entrega para o dia 

31/12/2015, o que não condiz com a realidade. Assim, alega que apesar 

de estar pagando a prestação do financiamento firmado com a Caixa 

Econômica Federal, está pagando os juros de obra indevidamente, pois a 

obra deveria ter sido entregue em março/2015. Requer a condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais de R$20.000,00 e danos 

materiais, consistentes na devolução dos juros de obra no período de 

30/03/2015 a outubro/2016, no valor de R$7.025,68, com declaração de 

nulidade da referida cláusula 3ª, §6º do contrato. A justiça gratuita foi 

concedida sob o ID 6676594. A ré ofertou contestação sob o ID 8131686, 

suscitando preliminar de competência absoluta da Justiça Federal ante a 

necessidade de a CEF compor o polo passivo da lide e de ilegitimidade 

passiva; no mérito, alega que o contrato firmado entre as partes previa a 

entrega do imóvel até o dia 31/12/2015, com possibilidade de prorrogação 

por 180 dias; que eventual atraso na entrega do empreendimento ocorreu 

pela ausência do “Habite-se”, em razão do descumprimento, pela 

Companhia de Águas e Saneamento – CAB, de suas obrigações; aduz 

que notificou a empresa CAB Cuiabá, oficiou ao PROCON, dispôs-se a 

pagar custos da CAB, enfim, não mediu esforços, sendo por motivo justo 

o atraso na entrega, tratando de caso fortuito ou de força maior; impugna 

os pedidos indenizatórios, afirmando inexistência dos pressupostos do 

dever de reparar; impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Impugnação à contestação (ID 8757769). As partes pugnaram pela 

produção de provas orais. Decisão saneadora (ID 20644902), ocasião em 

que foram rejeitadas as preliminares e indeferida a produção de prova 

oral, por se tratar de questão a ser dirimida por provas documentais. A 

requerida juntou documento no ID 21903640, que comprovaria a 

reprogramação dos prazos de entrega do imóvel objeto da inicial. É o 

relatório. Fundamento e decido. Considerando que as preliminares foram 
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decididas no saneador, passo a análise do mérito. A discussão nos autos 

girou em torno dos supostos danos materiais e morais causados ao autor 

em razão do atraso na entrega do imóvel objeto da inicial. Ao contrário do 

que alega o autor, o seu contrato de compra e venda com a requerida não 

foi firmado em 19/02/2014, como quer fazer crer, pois o documento de ID 

5873600 é uma proposta de compra, que não se equipara ao contrato em 

si, o qual possui direitos e obrigações, e que foi efetivamente firmado em 

24/07/2014 (ID 5873631). No contrato de ID 5873631 consta na cláusula 

quinta, de forma clara, que o prazo de entrega do imóvel seria o dia 

31/12/2015, com possibilidade de prorrogação de 180 dias. Aliás, tal 

cláusula não se mostra abusiva, ao revés, é adotada como medida de 

precaução pelas construtoras, eis que as atividades desenvolvidas pela 

demandada são de natureza complexa e sujeita a situações imprevisíveis. 

Assim, tem-se como obrigação das empresas que trabalham em tais 

ramos alertarem os adquirentes acerca de eventual retardo na entrega da 

obra, mediante previsão contratual expressa, como se afigura na 

hipótese. Ademais, a cláusula encontra-se redigida de forma clara, 

possibilitando ao consumidor o prévio conhecimento a respeito de seu 

conteúdo. A propósito, os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA 

COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HABITE-SE EXPEDIDO DENTRO 

DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. REGULARIDADE. ENTREGA DO IMÓVEL. 

EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. Admite-se a estipulação de 

cláusula de tolerância, desde que o prazo fixado seja razoável e não 

implique prejuízos ao adquirente. No caso em apreço, o habite-se foi 

expedido dentro do prazo de 180 dias previsto no ajuste. A entrega da 

unidade adquirida, de outro lado, estava vinculada ao pagamento das 

prestações avençadas, dentro do prazo contratado, o que inocorreu. Na 

ausência de ato ilícito praticado pelas demandadas, não há falar em 

indenização. Cotas condominiais. Expressamente consignado no ajuste 

que as despesas relativas ao condomínio passariam a ser exigidas do 

adquirente a contar de sua instalação. Sentença confirmada. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70058742834, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson 

José Gonzaga, Julgado em 05/06/2014)” No caso, considerando o prazo 

de tolerância, o imóvel deveria ter sido entregue até junho/2016, no 

entanto, incontroverso que só foi entregue em outubro/2016, portanto, 

com atraso de 04 meses. Nesse período, constata-se dos autos que a 

empresa ré comunicou ao autor a necessidade da prorrogação da 

entrega, por depender de obra de interligação de água e esgoto, a cargo 

da empresa CAB Cuiabá. Apesar de a ré alegar caso fortuito ou força 

maior, diante da inexecução, pela CAB Cuiabá, da interligação de água e 

esgoto no empreendimento, no contrato de mútuo resta claro que somente 

poderia haver atraso com autorização da CEF. Não trouxe aos autos a 

empresa ré autorização da CEF, reconhecendo se caracterizar caso 

fortuito ou força maior. Aliás, o documento de ID 219003640 tão somente 

demonstra que a construtora estava informando a CEF sobre sua 

reprogramação de datas para a entrega do empreendimento, não se 

tratando de autorização da financiadora para tanto. Assim, não há que se 

acolher a justificativa de força maior, caso fortuito, se a empresa ré não 

obteve a autorização da CEF para o atraso na entrega. Dessa forma, 

restou demonstrado o descumprimento contratual por parte da 

construtora, que, por sua vez, não comprovou ter obtido autorização para 

tanto, tampouco que efetivamente tenha sido caracterizado o caso fortuito 

ou força maior. Constatado o descumprimento contratual, deve ser 

analisado o pedido de indenização por danos materiais, que no caso, 

consiste em devolução dos juros da obra. Em relação aos juros da obra, 

que consiste em uma tarifa paga pelo promitente/comprador durante o 

período de construção do imóvel, a orientação da jurisprudência, inclusive 

do STJ, é no sentido de que a cobrança da supracitada taxa deve incidir 

somente durante o prazo estipulado para conclusão do imóvel, de modo 

que se afigura devida a restituição de montante despendido em razão da 

aludida taxa, apenas durante o período de mora da construtora para 

conclusão e entrega do imóvel e desde que haja previsão contratual. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. JUROS DE OBRA. A legitimidade de parte é uma 

das condições da ação e em regra é daqueles que integram a relação 

jurídica de direito material. - Circunstância dos autos em que a construtora 

é parte legitima para responder pela devolução dos juros de obra. 

CONTRATO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 

A ação que tem por objeto a revisão ou rescisão de compromisso de 

compra e venda entre particulares, ainda que a construção ou o 

pagamento do preço dependa de financiamento pela Caixa Econômica 

Federal é de competência da Justiça Estadual. DEMORA NA ENTREGA. 

JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR. A mora da promitente vendedora 

afasta a incidência dos juros sobre o saldo devedor até o adimplemento da 

obrigação de entrega do imóvel. - Circunstância dos autos em que se 

justifica a devolução dos juros pagos no período de atraso injustificado da 

obra, porém, na forma simples, uma vez que não comprovada má-fé. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076518778, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 27/02/2018). No caso, é devida a restituição 

dos valores pagos a título de juros de obra pela parte autora, posto que 

incontroverso o atraso na entrega da obra, e o pagamento destes pelo 

autor, como se vê nos recibos de ID 5880246. Todavia, o autor pede a 

devolução de R$7.025,68 que teria sido pago pelos juros da obra, o qual 

não representa a realidade, pois além de incluir no cálculo período em que 

não se verifica o atraso da obra, também soma todos os valores pagos 

(prestação financiamento), os quais não podem ser integralmente 

devolvidos, por caracterizar enriquecimento ilícito. Assim, os valores 

deverão ser apurados mediante liquidação de sentença, contados da data 

de junho/2016 a outubro/2016. Por fim, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, é certo que a orientação jurisprudencial é no sentido de 

que o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por 

danos morais. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a 

requerida, ao pagamento de indenização por dano material 

correspondente à devolução, na forma simples, dos denominados “juros 

de obra” no período de JUNHO/2016 a OUTUBRO/2016. Os valores devem 

ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, desde a data do desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a 

contar da citação; b) Diante da sucumbência recíproca, condeno as 

partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo da ré, ao 

pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do 

artigo 85, § 2° do CPC. c) Contudo, diante do deferimento da justiça 

gratuita ao autor, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores 

só poderão ser cobrados se houver modificação no seu estado 

econômico, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme 

a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado a sentença e não 

havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de abril de 2020. VANDYMARA G. 

R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005153-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SBIZERO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005153-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO SBIZERO DE OLIVEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer, Compensação por Dano Moral de e Pedido de Antecipação de 

Tutela interposta por THIAGO SBIZERO DE OLIVEIRA em face da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O autor 

afirma que no mês de setembro/2017 recebeu uma fatura muito superior a 

média dos meses anteriores, perfazendo o valor de R$ 1.429,02 (Um mil, 

quatrocentos e vinte e nove reais e dois centavos). Em contato com a 

requerida solicitou a verificação de irregularidades na medição do 

consumo gerando o protocolo de atendimento nº 43368561, com isso foi 

gerada uma nova fatura no valor de R$ 865,52 (oitocentos e sessenta e 

cinco reais e cinquenta e dois centavos), permanecendo com valor 

discrepante ao que normalmente vinha pagando e, por isso, não efetivou o 

pagamento da referida fatura. Assim, requer a concessão da liminar para 
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a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, 

procedência da ação confirmando a liminar e determinar a regularização 

da medição da energia elétrica pela média de consumo com relação a 

fatura do mês de setembro/2017 e, consequente emissão da nova fatura, 

bem como a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). A liminar e os benefícios da justiça gratuita 

foram deferidos no Id. 12051112, inclusive a inversão do ônus da prova. A 

audiência de conciliação restou infrutífera no Id. 13316706. A requerida 

apresentou contestação alegando regularidade da cobrança, visto que o 

faturamento foi feito por anotação de leitura do medido de energia; 

inexistência de danos a ser indenizado. Ao final requer improcedência dos 

pedidos iniciais (Id. 13663579). Impugnação no Id. 13992625. O autor 

pugnou pela análise revisão das faturas mês a mês e a requerida pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Cinge a 

questão acerca da suposta irregularidade em relação à emissão da fatura 

do mês de setembro de 2017, sendo a primeira no valor de R$1.429,02 

(Um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dois centavos) e, após 

reclamação administrativa, a segunda no valor de R$ 865,52 (oitocentos e 

sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), bem como se tal fato 

gerou danos morais ao autor. O autor alega que as faturas enviadas não 

refletem o seu consumo real, enquanto a ré sustenta que, diante da 

reclamação administrativa efetuada pelo requerente, encaminhou seus 

prepostos até o imóvel onde está instalado a unidade consumidora sub 

judice para realizarem uma vistoria no medidor de energia elétrica, mas 

não teriam encontrado nenhuma anormalidade que pudesse interferir no 

registro do consumo. Em que pese os argumentos apresentados pela 

requerida em sua defesa, não se verifica dos documentos que instruíram 

a contestação nenhum elemento apto a demonstrar que os prepostos da 

requerida tenham, de fato, vistoriado o medidor de energia elétrica em 

questão – a exemplo do histórico de ocorrências, contendo a data, o 

horário e o nome dos funcionários que executaram a vistoria. Destarte, 

cabia à requerida desincumbir-se do seu ônus probatório, nos termos do 

art. 373, II, do CPC/15, e se não fez, merece ser acolhida a tese arguida na 

petição inicial, consistente na abusividade da cobrança de valores acima 

da média mensal de consumo do autor. Dessa forma, merece ser acolhido 

o pedido, neste ponto, para determinar a revisão da fatura impugnada na 

petição inicial à média de consumo de energia do autor, correspondente a 

correspondente a 61 KWh, conforme fatura do mês de julho de 2017, 

anexada no Id. 12010643. Por fim, em relação aos danos morais, 

verifica-se que estes não restaram configurados. Isso porque, o 

fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora em questão 

não foi suspenso, e a mera cobrança de valores acima do real consumo 

não é apta a atingir a honra e a imagem do autor, de modo a ofender a sua 

dignidade. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para determinar a 

readequação da fatura do mês de setembro de 2017, no valor de R$ 

865,52 (oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), 

à média de consumo de energia do autor, correspondente a 61 KWh. 

Torno definitiva a tutela de urgência concedida no Id. 12051112. Ante a 

sucumbência recíproca, condeno ao pagamento pró-rata das custas 

processuais, nos termos do artigo 86 do CPC/2015. Quanto aos 

honorários advocatícios fixo em 10% sobre o valor da causa, sendo que 

cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários 

respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC/2015), devendo ser observadas, 

em relação ao autor, as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser 

beneficiário da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002068-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE REU: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TRANSPORTES LTDA - ME 

Trata-se de Ação Monitória em que a autora, Associação de Proprietários 

de Caminhões de Primavera do Leste, alega que a ré se associou em 

01/06/2013, com a inclusão de seus veículos (cavalo mecânico/carreta) e 

respectivas cotas, contudo, durante o período em que esteve associada 

pagou parcialmente o rateio de prejuízo de acidentes. Junta relatório do 

período que a ré fez parte da Associação, de 01/06/2013 a 06/11/2015, 

sustentando que deveria ter pago o valor total do rateio no montante de R$ 

60.356,39, mas somente efetuou o pagamento de R$ 30.027,76, bem como 

deixou em aberto 02 boletos no valor de R$ 1.522,90 cada, com 

vencimento em 12/10/2015 e 10/11/2015, restando o saldo remanescente 

de R$ 33.374,43. Seja julgado procedente o pedido ao final, condenando a 

Requerida a pagar o principal atualizado, no valor de R$ 36.916,59 . A ré 

ofertou Embargos Monitórios, Id 20239619, impugnando a concessão do 

benefício da justiça gratuita à autora/embargada. Suscita preliminar de 

carência de ação pela inadequação da via eleita. No mérito, alega que já 

não mais fazia parte dos quadros da Associação desde 1/06/2014 quando 

findou o primeiro contrato de seguro e desde então deixou de pagar as 

mensalidades da Associação. Afirma que conforme as regras do estatuto 

da Associação, art. 11, inciso IV, o associado é automaticamente excluído 

após o não pagamento de duas parcelas consecutivas das mensalidades. 

Impugna os documentos anexados à inicial, aponta excesso no valor 

cobrado. A autora/embargada impugnou os embargos, Id 20766972, 

descrevendo as razões contábeis que apuraram o saldo devedor da 

ré/embargante. Quanto à alegação de que a ré/embargante saiu da 

associação em 01/06/2014, aduz que conforme declaração da própria 

empresa juntada com a inicial, foi solicitado a saída dos caminhões em 

06/11/2015. Aduz que com a ausência de pagamento dos boletos a partir 

de outubro de 2015, com o consequente pedido formal para sair em 

novembro de 2015, deve ser aplicado o item 13.3 do Regimento Interno da 

Associação. Alega que aplicada a correção monetária pelo índice INPC 

para atualização do saldo devedor, e não existe capitalização de juros ou 

excesso de cobrança. Aduz que ao contrário do que a ré/embargante 

alega, a Associação não se assemelha à uma companhia de seguros, pois 

atua apenas como gestora de coisa comum, com a finalidade apenas de 

administrar os custos e benefícios e foi criada para organizar e fazer a 

autogestão dos interesses do grupo. As partes foram intimadas para 

especificação de provas, quedando-se silentes. É o relato. Decido. As 

partes não tem interesse na produção de outras provas, comportando o 

feito o julgamento antecipado. I – Impugnação ao benefício da Justiça 

Gratuita. A autora/embargada juntou com a inicial os documentos 

comprobatórios da hipossuficiência declarada, razão pela qual foi-lhe 

deferido o benefício. A ré/embargante, ao impugnar a concessão, 

limitou-se a alegar que não houve a comprovação, sem apontar qualquer 

parâmetro que possa elidir a hipossuficiência demonstrada. Assim, não 

havendo fundamento específico para a impugnação, deve esta ser 

rejeitada. II – Inadequação da via eleita A ação monitória, de acordo com o 

artigo Art. 700 do CPC tem por requisito a prova escrita sem eficácia de 

título executivo. Com a inicial foi juntada a ficha de adesão da 

ré/embargante, as razões contábeis de apuração do débito, o pedido de 

desvinculação da ré/embargante da Associação em novembro de 2015. A 

ré/embargante não negou que foi associada. Assim, a autora/embargada 

possui documento escrito, sem eficácia de título executivo, sendo 

adequada a via da ação monitória. Rejeito, portanto, referida preliminar. III – 

Mérito A autora/embargada é uma Associação em que os associados 

dividem os prejuízos mútuos sofridos pelos seus caminhões, os quais são 

geridos pela associação, que procede ao rateio. Portanto, não há contrato 

de seguro entre as partes e não se aplicam as regras dos contratos de 

seguro, haja vista que não há assunção de risco, tampouco fins 

lucrativos. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA 

JURÍDICA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - ROUBO - 

NEGATIVA DE COBERTURA - INADIMPLEMENTO - EXCLUSÃO 

AUTOMÁTICA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA 

DA CONTRATAÇÃO. O reconhecimento do direito aos benefícios da 

justiça gratuita para a pessoa jurídica depende da demonstração de 

incapacidade financeira (Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça). A 
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atividade desenvolvida por associações de proteção veicular difere 

tecnicamente das operações realizadas por seguradoras, tendo em vista 

que a associação sem fins lucrativos destina-se a operar, entre o grupo, o 

rateio dos prejuízos individualmente suportados em sinistros automotivos. 

Para a suspensão ou resolução do contrato deve haver a prévia 

notificação do associado acerca do atraso no pagamento. A correção 

monetária incide desde a data da contratação da proteção veicular. 

(TJ-MG - AC: 10000190725093001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, 

Data de Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 17/01/2020) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DISPONIBILIZAÇÃO 

AOS ASSOCIADOS DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. DISTINÇÃO DE 

CONTRATO DE SEGURO. CONTRATO BILATERAL. INADIMPLÊNCIA DO 

ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. DANO MORAL E MATERIAL 

NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A disponibilização do 

serviço de proteção automotiva pela associação ré não caracteriza o 

contrato firmado em típico contrato de seguro e, uma vez havendo ajuste 

de garantia de proteção automotiva, aos contratantes é exigido o 

cumprimento das normas acordadas . 2. Incontroverso o inadimplemento 

por parte do apelante, que tinha pleno conhecimento de que o contrato 

firmado não se tratava de típico contrato de seguro, mas que havia o 

rateio das despesas e prejuízos suportados pelos associados, o que 

exigia, por óbvio, o pagamento das parcelas em dia, não há falar em 

condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e 

materiais. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 

02761000820158090051, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data 

de Julgamento: 06/09/2016, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 

2111 de 15/09/2016) É incontroverso que a ré/embargante associou-se à 

autora/embargada em 01/06/2013, com a inclusão de seus veículos 

(cavalo mecânico/carreta) com suas respectivas cotas, conforme ficha de 

adesão juntada com a inicial. Contudo, a ré/embargante alega que 

retirou-se da Associação em 01/06/2014 e, portanto, não tem 

responsabilidade sobre débitos de rateio após esta data. Entretanto, o 

artigo 11 do Estatuto da autora/embargada, em que a autora/embargante 

se embasa para alegar sua exclusão a partir de junho de 2014, prevê que 

a perda da qualidade de associado se dá por decisão tomada pelo 

Conselho Diretor, em processo administrativo disciplinar, no qual é 

assegurada a ampla defesa do associado. Portanto, não há que se falar 

em exclusão automática. Conforme declaração firmada pela 

ré/embargante, Id 11574869, solicitou a saída dos caminhões em 

06/11/2015., constando de referida declaração o pedido de suspensão 

dos rateios a partir desta data. É contraproducente a alegação da 

ré/embargante de saída em junho de 2014 se firmou declaração de saída a 

partir de novembro de 2015 e ainda com pedido de exclusão dos rateios a 

partir de então, pois referido documento constitui-se em ciência inequívoca 

de que até esta data continuava como associada, com os direitos e 

obrigações inerentes a esta condição. Assim, somente a partir de 

06/11/2015 é que a ré/embargante deixou de participar e de ter direito ao 

rateio dos prejuízos. Tendo em vista que a apuração dos rateios e valores 

devidos está sustentada em razão contábil efetuada por contador, tem-se 

por comprovada a ausência de pagamentos dos rateios e das 

contribuições como associada. Ressalta-se que a ré/embargante foi 

notificada extrajudicialmente do débito em 13/05/2016, conforme 

documento de Id 11574873, e não há contra notificação por parte desta. 

Não tendo a ré/embargante comprovado que pagou os débitos cobrados 

na ação monitória, deve arcar com o pagamento. Com relação ao alegado 

excesso de cobrança, a autora/embargada juntou as razões contábeis 

que apuraram os prejuízos e o rateio destes, bem como a atualização dos 

valores e a ré/embargante, ao impugná-los, não apontou em que reside o 

excesso, que índices aplicados não seriam devidos. Na inicial, a 

autora/embargada descreveu a atualização do valor devido, na qual 

consta tão somente a correção monetária pelo INPC, sem aplicação de 

juros, não havendo qualquer abusividade. Posto isso, REJEITO os 

embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação Monitória 

para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 36.916,59, a ser 

atualizado pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e com juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação. Por consequência, fica constituído de 

pleno direito o título executivo judicial em favor da autora, na forma do art. 

702, §8º do CPC. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do título ora 

constituído, devidamente atualizado. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 23 

de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Processo Número: 1038807-05.2019.8.11.0041
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038807-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RANIERES LEITE DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Ranieres Leite de Souza contra Porto Seguro Companhia de Seguros e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 27/09/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade do polo ativo, adequação do valor da causa e irregularidade 

na representação, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 28562039), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 27/09/2018. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que, no caso, o autor busca receber 

além da indenização de seguro obrigatório, a indenização por danos 

morais. Assim, tratando-se de pedidos cumulativos, o valor que é atribuído 

à causa deve corresponder à soma dos valores pretendidos pelo autor e 

não ao valor que a seguradora entende devido, nos termos do art. 292 V e 

VI do CPC. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. IV – Irregularidade na 

representação processual Em sede de preliminar alegou a requerida 

irregularidade de representação processual, pois bem, verifico que a parte 

autora já regularizou a representação, juntando em ID 

21453861procuração datada. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo à análise do mérito. IV- Mérito IV.1 - Dos danos Morais 

Aduz a parte requerente que a requerida teria se negado expressamente 

a receber o requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização 

do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente. 

Contudo, alega a requerida que não há nos autos nenhum documento 

capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de formular 
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administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não existe 

prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV.2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 23348116) e o laudo pericial (ID 28562039). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos DEDOS DO PÉ o 

percentual incidente é de 10% (dez por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu 5º dedo do pé é de 50% (cinquenta 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 675,00 (seiscentos e setenta e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (27/09/2018). Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das 

custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários 

advocatícios fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de abril de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008851-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSENY INACIO COELHO SELVATICO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por ROSENY INACIO COELHO SELVATICO em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Alega a autora que, em 20 de março de 2018 teve a interrupção de 

energia da sua residência efetuada pela empresa requerida, sem que 

houvesse qualquer aviso prévio e débitos em aberto. Afirma, ainda, que 

em 21/03/2018 compareceu em sede da requerida para esclarecimentos, e 

foi informada acerca da existência de um suposto parcelamento de débito 

estaria pendente. Aduz que, as 06 (seis) parcelas de R$ 219,65 

(duzentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos) seria referente 

à fatura de recuperação de consumo de energia, onde informava ter sido 

encontrado anormalidade em seu medidor. Assim, pugnou pela concessão 

de tutela de urgência, para determinar que a requerida proceda ao 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da autora. Ao final, pleiteou a procedência dos pedidos 

iniciais, para (i) declarar a inexistência do débito noticiado na fatura 

impugnada; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. A tutela de urgência foi concedida em regime de plantão no 

Id. 12568505. A requerida apresentou contestação no Id. 13820566, 

defendendo, em síntese, a legitimidade da cobrança dos valores, diante da 

irregularidade encontrada nas instalações elétricas da unidade 

consumidora da parte autora. Afirma, ainda, realizou inspeção na unidade 

consumidora da requerente e cumpriu as determinações da Resolução nº 

414/10 da ANEEL. Requer, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais. 

Impugnação à contestação no Id. 14007237. A parte autora pugnou pelo 

julgamento antecipado do mérito (Id. 16349213). Por sua vez, a autora não 

se manifestou. Vieram-me os autos conclusos. É relatório. Fundamento e 

decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I do CPC. No caso, cinge a questão acerca da regularidade na 

cobrança do valor de R$ 1.317,92 (um mil trezentos e dezessete reais e 

noventa e dois centavos) a título de recuperação de consumo de energia. 

Da análise dos autos, verifica-se que a requerida promoveu, em 

29/09/2017, inspeção na unidade consumidora da requerente, vindo a 

constatar uma irregularidade no medidor – “medidor danificado/destruído” 

–, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 600014, o qual, 

todavia, não foi assinado pelo requerente, tendo sido produzido 

unilateralmente. Ademais, a requerida afirmar que cumpriu as 

determinações da Resolução nº 414/10 da ANEEL, contudo, não trouxe 

nenhum elemento apto a comprovar que notificou a requerente de todo o 

procedimento adotado, bem como das constatações do registro 

fotográfico. Desta forma, constata-se que não foi garantido à parte autora 

o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois esta não foi notificada (i) 

da ocorrência apresentada em sua unidade consumidora; (ii) do 

recebimento de cópia do TOI; (iii) da possibilidade de cobrança de 

eventuais diferenças, de acordo com a Resolução da ANEEL nº 414/2010; 

e (iv) da possibilidade de defesa na forma da legislação vigente. Assim, 

mostra-se insubsistente o procedimento administrativo que resultou na 
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cobrança da fatura objeto da presente demanda, porquanto não foi 

observada a legislação aplicável à espécie. Logo, a parte ré não se 

desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

Código de Processo Civil, merecendo ser julgado procedente a pretensão 

inicial, neste ponto, para declarar a inexistência do débito noticiado na 

fatura de recuperação de consumo de energia cobrada no mês de junho 

de 2017. No que tange aos danos morais, restou demonstrado que a parte 

autora teve o serviço de natureza essencial suspenso, razão pela qual 

faz jus ao pleito indenizatório. Reconhecido o dever de indenizar resta 

fixar o quantum. Nesse passo é cediço que o julgador não está obrigado 

ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a razoabilidade como 

vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o 

grau de culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição 

econômica e financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter 

punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta 

identificada como danosa. Atendendo aos critérios citados acima fixo a 

indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para (i) 

declarar a inexistência do débito de R$ 1.317,92 (um mil trezentos e 

dezessete reais e noventa e dois centavos), referente à fatura de 

recuperação de consumo de energia cobrada do período de 07/2017 a 

09/2017; e (ii) condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença (Súmula 362 do STJ). Torno definitiva a tutela de urgência 

concedida no Id. 12568505. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008843-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIDNEY FERREIRA DOS SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por SIDNEY FERREIRA DOS SANTOS em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em suma, 

alega o autor que recebeu em sua residência uma fatura de recuperação 

de consumo de energia, no valor de R$ 8.784,42 (oito mil setecentos e 

oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), amparada na suposta 

irregularidade descoberta em seu medidor, cujo Termo de Ocorrência e 

Inspeção e respectiva penalidade foram realizadas de forma unilateral, 

violando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, pugnou pela 

concessão de tutela de urgência, para determinar (i) a suspensão da 

fatura no valor de R$ 8.784,42 (oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais 

e quarenta e dois centavos); (ii) que a requerida se abstenha de realizar o 

corte de energia elétrica para a unidade consumidora do autor, em razão 

do não pagamento dessa fatura; e (iii) que a requerida se abstenha de 

inserir o nome do requerente nos órgãos de restrição ao crédito em face 

do débito discutido na presente demanda. Ao final, pleiteou a procedência 

dos pedidos iniciais, para (i) declarar a inexistência do débito noticiado na 

fatura impugnada; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. A tutela de urgência foi concedida no Id. 

19766660. A requerida apresentou contestação no Id. 21848321, 

defendendo, em síntese, a legitimidade da cobrança dos valores, diante da 

irregularidade encontrada nas instalações elétricas da unidade 

consumidora do autor, a qual foi fotografada. Afirma, ainda, que cumpriu 

as determinações da Resolução nº 414/10 da ANEEL, pois notificou o 

requerente de todo o procedimento até então adotado, bem como das 

constatações do registro fotográfico. Requer, por fim, a improcedência 

dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação no Id. 23022452. As 

partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito. Vieram-me os 

autos conclusos. É relatório. Fundamento e decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. No 

caso, cinge a questão acerca da ilicitude da cobrança da fatura de 

recuperação de energia, no valor de R$ 8.784,42 (oito mil, setecentos e 

oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), referente ao mês de 

outubro de 2018 (Id. 18381355). O autor alega que a referida fatura está 

amparada na suposta irregularidade descoberta em seu medidor, cujo 

Termo de Ocorrência e Inspeção e respectiva penalidade foram realizadas 

de forma unilateral, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

Neste particular, razão lhe assiste. Isso porque, em que pese a requerida 

afirmar que cumpriu as determinações da Resolução nº 414/10 da ANEEL, 

não trouxe nenhum elemento apto a comprovar que notificou o requerente 

de todo o procedimento até então adotado, bem como das constatações 

do registro fotográfico. Da análise dos autos, verifica-se que a requerida 

promoveu, em 19/10/2018, inspeção na unidade consumidora do 

requerente, vindo a constatar irregularidade na instalação elétrica do 

imóvel, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 686449, o 

qual, todavia, não foi assinado pelo requerente (Id. 21848492 – pag. 2). 

Ademais, o protocolo anexado no Id. 21848325, informa apenas o 

recebimento da Carta de Recuperação de Consumo, nada dizendo a 

respeito do TOI. Desta forma, constata-se que não foi garantido ao autor o 

direito ao contraditório e à ampla defesa, pois este não foi notificado (i) da 

ocorrência apresentada em sua unidade consumidora; (ii) do recebimento 

de cópia do TOI; (iii) da possibilidade de cobrança de eventuais 

diferenças, de acordo com a Resolução da ANEEL nº 414/2010; e (iv) da 

possibilidade de defesa na forma da legislação vigente. Assim, mostra-se 

insubsistente o procedimento administrativo que resultou na cobrança da 

fatura objeto da presente demanda, porquanto não foi observada a 

legislação aplicável à espécie. Logo, a parte ré não se desincumbiu do seu 

ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil, merecendo ser julgado procedente a pretensão inicial, neste ponto, 

para declarar a inexistência do débito noticiado na fatura de recuperação 

de consumo de energia cobrada no mês de janeiro de 2017. Por fim, em 

relação aos danos morais, verifica-se que estes não restaram 

configurados. Isso porque, o fornecimento de energia elétrica para a 

unidade consumidora em questão não foi suspenso, e a mera cobrança de 

valores acima do real consumo não é apta a atingir a honra e a imagem do 

autor, de modo a ofender a sua dignidade. Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, apenas para declarar a inexistência do débito de $ 8.784,42 (oito 

mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), 

noticiado na fatura de recuperação de consumo de energia cobrada no 

mês de outubro de 2018. Torno definitiva a tutela de urgência concedida 

no Id. 19766660. Ante a sucumbência recíproca, condeno ao pagamento 

pró-rata das custas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC/2015. 

Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% sobre o valor da causa, 

sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos 

honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC/2015), devendo ser 

observadas, em relação ao autor, as disposições do art. 98, §3º, do 

CPC/15, por ser beneficiário da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril de 

2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029092-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655-O 

(ADVOGADO(A))
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SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029092-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZANJELA DO CARMO DIAS REU: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Trata-se de Ação Indenizatória 

com Pedido Liminar ajuizada por ELIZANJELA DO CARMO DIAS em face de 

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

01 LTDA., ambas qualificadas na inicial. A autora alega que firmou 

contrato particular de compromisso de compra e venda com a requerida, 

na data de 24/11/2012, relativo ao imóvel descrito na inicial, pelo preço 

ajustado de R$287.850,00; aduz que pagou o valor total de R$87.945,11. 

Afirma que em razão do atraso injustificado na entrega da obra, que 

deveria ocorrer em 30/06/2015, parou de pagar as prestações e optou 

pela rescisão contratual, no entanto, a requerida não o fez. Assim, 

alegando a existência de danos morais e materiais, pede: “[...] 

liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que a ré se 

abstenha de inserir o nome da autora no rol dos maus pagadores 

(SPC/SERASA/Outros) até o final da demanda, sob pena de multa diária a 

ser fixada por Vossa Excelência – tornando, ao final da ação, a presente 

medida como definitiva; Ao final, requer a confirmação da liminar, a 

rescisão do contrato entabulado, com a consequente restituição dos 

valores pagos, isto é, R$ 87.945,11 (oitenta e sete mil, novecentos e 

quarenta e cinco reais e onze centavos), devidamente corrigido, desde o 

seu desembolso, incidindo multa de 2%, juros de mora de 1%; seja 

declarada a responsabilidade da ré pelo pagamento de eventuais taxas 

condomínios do imóvel, uma vez que NUNCA o entregou à autora dentro 

do prazo avençado; e) a condenação da ré ao pagamento de indenização 

por danos morais, de modo que o quantum indenizatório fica entregue ao 

prudente arbítrio de Vossa Excelência; [...]” No ID 12236840 foi deferido o 

pedido de parcelamento de custas. A requerida apresentou contestação 

sob o ID 20921671, alegando, preliminarmente a falta de interesse da agir, 

em razão da rescisão contratual unilateral motivada pela inadimplência da 

autora, que mesmo notificada manteve-se inerte, inclusive, o imóvel já foi 

leiloado; no mérito, alega a impossibilidade de inversão da cláusula 

contratual ante a existência de cláusula penal compensatória em favor do 

adquirente, invocando o TEMA 971 do STJ; alega que a autora restou 

inadimplente com o pagamento das parcelas e que não ocorreu atraso 

injustificado da obra, mas sim situação de caso fortuito/força maior por 

escassez de mão de obra; que eventual devolução de valores não deve 

ser feita de forma integral, mas sim cumprido o contrato, que determina a 

retenção de 25%. Requer o acolhimento da preliminar, ou ainda, a 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação (ID 

21201276). As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o 

relatório. Fundamento e decido. A preliminar de falta de interesse de agir 

arguida pela parte ré deve ser rejeitada, pois ainda que rescindido o 

contrato pela via administrativa, persistem os pedidos indenizatórios da 

autora, restando patente o seu interesse. Pretende a parte autora 

rescindir o contrato objeto dos autos, e por conseguinte, condenar a 

requerida na devolução do valor total pago pelo imóvel de R$ 87.945,11, 

com aplicação de multa de 2%, juros de mora de 1% que seriam devidos 

em caso de inadimplência do consumidor; além de danos morais em valor 

não especificado; condenação da ré ao pagamento de eventuais taxas 

condominiais do imóvel. No contrato juntado pela requerida no ID 20921994 

consta de forma clara, que o prazo de entrega do imóvel seria o dia 

31/06/2015, com possibilidade de prorrogação de 180 dias, conforme se 

vê na cláusula 7.3.1.1. Referida cláusula não se mostra abusiva, ao revés, 

é adotada como medida de precaução pelas construtoras, eis que as 

atividades desenvolvidas pela demandada são de natureza complexa e 

sujeita a situações imprevisíveis. Assim, tem-se como obrigação das 

empresas que trabalham em tais ramos alertarem os adquirentes acerca 

de eventual retardo na entrega da obra, mediante previsão contratual 

expressa, como se afigura na hipótese. Ademais, a cláusula encontra-se 

redigida de forma clara, possibilitando ao consumidor o prévio 

conhecimento a respeito de seu conteúdo. A propósito, os seguintes 

julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

HABITE-SE EXPEDIDO DENTRO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. 

REGULARIDADE. ENTREGA DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO 

CUMPRIDO. Admite-se a estipulação de cláusula de tolerância, desde que 

o prazo fixado seja razoável e não implique prejuízos ao adquirente. No 

caso em apreço, o habite-se foi expedido dentro do prazo de 180 dias 

previsto no ajuste. A entrega da unidade adquirida, de outro lado, estava 

vinculada ao pagamento das prestações avençadas, dentro do prazo 

contratado, o que inocorreu. Na ausência de ato ilícito praticado pelas 

demandadas, não há falar em indenização. Cotas condominiais. 

Expressamente consignado no ajuste que as despesas relativas ao 

condomínio passariam a ser exigidas do adquirente a contar de sua 

instalação. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70058742834, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 

05/06/2014)” No caso, considerando o prazo de tolerância, o imóvel 

deveria ter sido entregue até dezembro/2015, no entanto, incontroverso 

que só foi entregue em março/2016, conforme se depreende do Habite-se 

(ID 20921999), portanto, com atraso de 03 meses. Incontroverso, ainda, 

que a autora pagou as parcelas do contrato até novembro/2015. Portanto, 

ambas as partes deram causa à rescisão contratual, pois deixaram de 

cumprir suas obrigações. Ademais, no caso concreto, ressalta-se que a 

rescisão ocorreu pela via administrativa, nos termos da cláusula 6.3 do 

contrato, diante da inadimplência da autora. Assim, o pedido de rescisão 

contratual resta prejudicado. Por sua vez, sem razão a autora quanto ao 

pedido de devolução integral dos valores pagos, pois, como dito, a 

rescisão contratual foi motivada tanto pelo atraso da obra, como também 

pela inadimplência da autora, devendo serem retidos os valores dos 

custos administrativos da empresa ré. Contudo, a cláusula 6.4 do contrato 

prevê percentuais variados de retenção de valores para cobrir custos 

administrativos que podem superar o permitido pela jurisprudência. Assim, 

o percentual de retenção a título de custos administrativos deve ser 

adequado para 25%, percentual este que segundo o STJ, mostra-se legal, 

senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO 

RECURSO ESPECIAL.PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS 

PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR. 

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento firmado no 

âmbito da Segunda Seção é no sentido de ser possível a resilição do 

compromisso de compra e venda, por parte do promitente comprador, 

quando se lhe afigurar economicamente insuportável o adimplemento 

contratual. 2. Nesse caso, o distrato rende ao promissário comprador o 

direito de restituição das parcelas pagas, mas não na sua totalidade, 

sendo devida a retenção de percentual razoável a título de indenização, 

entendido como tal 25% do valor pago. Precedentes. 3. Agravo regimental 

não provido.(AgRg no AREsp 730.520/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)” 

Em relação ao pedido de condenação da ré ao pagamento de multa de 2%, 

que seria aplicada em caso de inadimplemento por parte do comprador do 

imóvel, entendo que esta não seria aplicada na espécie, por existir 

cláusula específica para tanto, qual seja a cláusula 7.3.1.2. do contrato 

prevê a incidência de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o preço do 

imóvel na hipótese de atraso na entrega do empreendimento. Todavia, no 

caso concreto, a aplicação de tal cláusula não se mostra devida, pois 

restou comprovado que ambas as partes deram causa à rescisão 

contratual, de modo que afasto tal pleito, a fim de evitar enriquecimento 

ilícito. Em relação ao pedido para compelir a requerida a arcar com o 

pagamento das taxas condominiais, com razão a autora. Isso porque, não 

obstante ser obrigação do proprietário o pagamento da referida taxa, no 

caso concreto, a autora não foi imitida na posse do imóvel até a data de 

tolerância contratualmente prevista (dezembro/2015). Nesse passo, o STJ 

tem entendimento de que “[...] o promitente comprador somente é 

responsável pelo pagamento de tal imposto após a sua imissão na posse 

do imóvel, o que de fato não ocorreu dentro do prazo contratualmente 

previsto. [...]” RECURSO ESPECIAL Nº 1.868.333 - RJ (2020/0069758-8). 

Portanto, afasto a eventual cobrança da taxa condominial da parte autora, 

mesmo porque, segundo se depreende do extrato de ID 9936095, a autora 

é cobrada pelas taxas condominiais a partir de setembro/2016, ocasião em 

que há muito já havia sido rescindido o contrato, conforme previsão na 

cláusula 6.3. do contrato. Por fim, quanto ao pedido de indenização a título 

de danos morais, estes são indevidos, pois além de não ter sido 

especificado o valor que se pretendia receber, o entendimento 

jurisprudencial é no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, 

não gera dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, mormente na 

espécie, em que ambas as partes descumpriram o contrato. Ante o 

exposto, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir, e no mérito, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 38 de 759



JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para: a) CONDENAR a 

requerida para que proceda, após a retenção dos 25% a título de custos 

administrativos, à devolução das parcelas pagas pela autora, sobre as 

quais deverão incidir correção monetária pelo índice do INPC, a partir do 

desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, por se tratar de responsabilidade contratual; b) DECLARO 

indevida a cobrança de taxa condominial em nome da autora relativa ao 

contrato discutido nestes autos, valores estes que devem ser custeados 

pela requerida junto ao respectivo condomínio. Diante da sucumbência 

recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 

50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários 

de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007393-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE ALEANDRA AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007393-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCIELE ALEANDRA AGUIAR REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação Declaratória de 

Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Liminar interposta por FRANCIELE ALEANDRA AGUIAR em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A autora 

relata que recebeu em sua residência uma fatura no valor de R$ 2.157,12 

(dois mil cento e cinquenta e sete reais e doze centavos), com vencimento 

em novembro de 2015, decorrente de suposto furto de energia, o que não 

corresponde à realidade uma vez que por mais de 2 anos suas faturas 

foram em torno de R$ 62,11 a R$ 393,84. Ressalta que fez reclamação 

administrativa junto a requerida, todavia, sem êxito. Afirma, ainda, que ao 

tentar simular o financiamento de um imóvel descobriu que seu nome 

estava negativado nos órgãos de proteção ao crédito por tal débito, sendo 

que não fora notificada. Ao final requer a concessão da liminar para 

determinar a requerida exclua o seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito, procedência da ação confirmando a liminar e declarar a nulidade 

do débito, bem como a condenação ao pagamento dos danos morais no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e verbas sucumbenciais. A liminar e 

os benefícios da justiça gratuita foram concedidos no Id. 12390694, 

inclusive a inversão do ônus da prova. A audiência de conciliação restou 

infrutífera no Id. 13501648. A requerida apresentou contestação alegando 

que efetuada inspeção no dia 24/07/2015 constatou-se irregularidade uma 

vez que o sistema de medição havia sido adulterado, fazendo com que 

parte do consumo não fosse registrado no medidor sendo confeccionado 

o Termo de Ocorrência nº 550782, nos termos da Resolução nº 414/2010 

da ANEEL; assevera que em razão disso gerou uma fatura referente a 

recuperação do consumo no valor de R$ 2.157,12; aduz que o Termo de 

Ocorrência emitido pelos funcionários não constitui prova unilateral, mas 

ato administrativo editado pela concessionária de serviço público e que 

goza de presunção de veracidade e legitimidade; inexistência de danos 

morais por ausência de provas que demonstrem o dano. Ao final pugna 

pela improcedência da inicial (Id. 13794972). Impugnação no Id. 14238192. 

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I do CPC. In casu, cinge a questão acerca da regularidade na 

cobrança de valores a título de recuperação de consumo de energia, valor 

de R$ 2.157,12 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e doze centavos), 

referente ao mês de novembro de 2015. A autora alega que a fatura está 

amparada em irregularidade constatada em seu medidor, cujo o cujo Termo 

de Ocorrência e Inspeção foi lavrado de forma unilateral, e do qual a 

autora não foi notificada, o que violou o seu direito ao contraditório e à 

ampla defesa. Neste particular, razão lhe assiste. Isso porque, em que 

pese a requerida afirmar que cumpriu as determinações da Resolução nº 

414/10 da ANEEL, não trouxe nenhum elemento apto a comprovar que 

notificou a requerente de todo o procedimento até então adotado, bem 

como das constatações do registro fotográfico. A requerida sustenta que 

ao vistoriar o medidor constatou irregularidades e por isso lavrou-se o TOI 

não havendo a necessidade de encaminhar o medidor para a perícia e 

nem a troca, pois, a anomalia era externa em decorrência disso gerou uma 

fatura de recuperação de consumo. Da análise das documentações 

acostadas aos autos, verifica-se que a requerida promoveu, em 

24/04/2015, inspeção na unidade consumidora da requerente, vindo a 

constatar irregularidade na instalação elétrica do imóvel, conforme Termo 

de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 550782, o qual, todavia, não foi 

assinado pela autora (Id. 13794980). Ademais, o protocolo anexado no Id. 

13794980, informa apenas o recebimento da Carta de Recuperação de 

Consumo, nada dizendo a respeito do TOI. Desta forma, constata-se que 

não foi garantido a autora o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois 

esta não foi notificada (i) da ocorrência apresentada em sua unidade 

consumidora; (ii) do recebimento de cópia do TOI; (iii) da possibilidade de 

cobrança de eventuais diferenças, de acordo com a Resolução da ANEEL 

nº 414/2010; e (iv) da possibilidade de defesa na forma da legislação 

vigente. Assim, mostra-se insubsistente o procedimento administrativo que 

resultou na cobrança da fatura objeto da presente demanda, porquanto 

não foi observada a legislação aplicável à espécie. Logo, a parte ré não 

se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, 

do Código de Processo Civil, merecendo ser julgado procedente a 

pretensão inicial, neste ponto, para declarar a inexistência dos débitos 

noticiados nas faturas de recuperação de consumo de energia cobradas 

no mês de novembro de 2015. No que tange à indenização por danos 

morais, segundo a inteligência do art. 14 do CDC, eventuais prejuízos 

causados aos consumidores devem ser respondidos de forma objetiva, 

independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a prova da 

existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou 

devidamente comprovado nos autos no Id. 12382670. Conforme 

orientação sedimentada no STJ (AgInt no AREsp 1276292/SC, Rel. Ministro 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018), 

o abalo moral em caso de restrição indevida em cadastros restritivos de 

crédito caracteriza-se como in re ipsa, dispensando a comprovação do 

abalo sofrido. Reconhecido o dever de indenizar, o quantum deve ser 

fixado consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, 

ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da 

repetição da conduta identificada como danosa. Atendendo aos critérios 

citados acima fixo a indenização em R$2.000,00 (dois mil reais). Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para (i) declarar a inexistência do débito de R$ 2.157,12 

(dois mil cento e cinquenta e sete reais e doze centavos), referente ao 

mês de novembro de 2015; e (ii) condenar a parte requerida ao pagamento 

da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

desta sentença (Súmula 362 do STJ). Torno definitiva a liminar no Id. 

12390694. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011842-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ADRIANE PALACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011842-24.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS ADRIANE PALACIO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos com Tutela 

de Urgência interposta por CARLOS ADRIANE PALACIO em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O autor 

relata ser consumidor da unidade consumidora nº. 6/1151313-2, com a 

média de suas faturas no valor de R$ 805,00 (oitocentos e cinco reais) a 

1.000,00 (mil reais). No entanto, nos meses de novembro e 

dezembro/2017 as faturas vieram nos valores de R$ 3.931,66 (três mil, 

novecentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) e R$ 2.240,19 

(dois mil duzentos e quarenta reais e dezenove centavos), respetivamente 

e que não correspondem ao consumo real. Aduz que tentou resolver 

administrativamente por meio do protocolo nº 45448646, contudo não 

obteve êxito uma vez que foi indeferido o pedido. Assim, requer a 

concessão da tutela de urgência para que a requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento da energia elétrica, procedência da ação com a 

confirmação da tutela e declarar a nulidade e revisão das faturas do 

meses de novembro e dezembro/2017 sob a média de consumo, a 

condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). A liminar e os benefícios da justiça gratuita foram 

concedidos no Id. 13032715, inclusive a inversão do ônus da prova. A 

audiência de conciliação restou infrutífera no Id. 13959744. A ré 

apresentou contestação suscitando preliminar de falta de interesse de agir 

em decorrência da perda superveniente do objeto, pois já realizou a 

revisão da fatura do mês de dezembro/2017; no mérito aduz a 

regularidade da cobrança do mês de novembro em virtude de no mês de 

outubro não ser possível realizar a leitura correta do equipamento e, por 

isso a cobrança de 11/12 foi efetuada pela média de consumo dos meses 

anteriores; inexistência de dano moral a ser indenizado. Ao final, pugna 

pela improcedência dos pedidos iniciais (Id. 14341423). Impugnação à 

contestação, rechaçando os argumentos suscitados na contestação (Id. 

14850687). As partes pugnam pelo julgamento antecipado da lide. É o 

relatório. Decido. O feito não demanda dilação probatória, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do 

CPC. Preliminar – Falta de Interesse de Agir A requerida arguiu a preliminar 

de falta de interesse de agir alegando que a fatura do mês de 12/2017 já 

foi refaturada para a média dos últimos meses e, por isso, requer a 

extinção do feito pela perda superveniente do objeto. Não assiste razão a 

requerida, em que pese demonstrar que a referida fatura já foi refaturada 

o pedido constante da inicial não perfaz tão somente a fatura do mês de 

dezembro, mas o mês de novembro de 2017 também. Assim, rejeito a 

preliminar. Mérito Cinge a questão acerca da suposta irregularidade em 

relação à emissão das faturas do meses de novembro de dezembro de 

2017, que perfazem o valor de R$ 3.931,66 (três mil, novecentos e trinta e 

um reais e sessenta e seis centavos) e R$ 2.240,19 (dois mil duzentos e 

quarenta reais e dezenove centavos), bem como se tal fato gerou danos 

morais ao autor. O autor alega que as faturas enviadas não refletem o seu 

consumo real, enquanto a ré sustenta que, diante da reclamação 

administrativa foi efetuado o refaturamento da fatura do mês 12/2017 

conforme ressai do Id. 14341426 e quanto a fatura do mês 11/2017, afirma 

que a cobrança foi efetuada pela média de consumo dos meses anteriores 

em decorrência da impossibilidade de efetuar a leitura de consumo no mês 

de outubro. Em que pese os argumentos apresentados na contestação, 

verifica-se que requerida não trouxe aos autos nenhum elemento apto a 

demonstrar que os valores cobrados na fatura referente a 11/2017, de 

fato se referem a média de consumo dos meses anteriores, a exemplo de 

um laudo, vistoria ou cópia de procedimento administrativo que demonstre 

a impossibilidade de leitura e o consumo de energia não registrado. 

Destarte, cabia à requerida desincumbir-se do seu ônus probatório, nos 

termos do art. 373, II, do CPC/15, e se não fez, merece ser acolhida a tese 

arguida na petição inicial, consistente na abusividade da cobrança de 

valores acima da média mensal de consumo do autor. Quanto a fatura do 

mês 12/2017, observa-se dos documentos juntados que a referida 

cobrança já foi refaturada. Logo, não assiste razão o autor. Dessa forma, 

merece ser acolhido o pedido de refaturamento – e não o de declaração 

de inexistência de débito, já que o consumo no período não foi negado 

pelo autor –, para determinar a revisão da fatura impugnada na petição 

inicial (11/2017) à média de consumo de energia do autor nos últimos 06 

(seis) meses. Por fim, em relação aos danos morais, verifica-se que estes 

não restaram configurados. Isso porque, o fornecimento de energia 

elétrica para a unidade consumidora em questão não foi suspenso, e a 

mera cobrança de valores acima do real consumo não é apta a atingir a 

honra e a imagem do autor, de modo a ofender a sua dignidade. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para determinar a readequação da 

fatura do mês 11/2017 a média de consumo dos últimos 06 (seis) meses. 

Torno definitiva a liminar deferida no Id. 13032715. Ante a sucumbência 

recíproca, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, nos 

termos do artigo 86 do CPC/2015. Quanto aos honorários advocatícios fixo 

em 10% sobre o valor da causa, sendo que cada parte irá pagar ao 

advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 

86, do CPC/2015), devendo ser observadas, em relação ao autor, as 

disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser beneficiário da justiça 

gratuita. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005279-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO VIEGAS DE PINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005279-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REU: JANIO 

VIEGAS DE PINHO Trata-se de Ação Monitória que objetiva a satisfação do 

crédito relativo ao cheque nº 002712 no valor de R$ 1.486,42 (mil 

quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) emitido 

pelo réu em 01/10/2013, para pagamento de mensalidade do plano de 

saúde. O réu ofertou Embargos Monitórios, efetuando o depósito em juízo 

do valor de R$ 3.058,00 relativo ao débito discutido na ação. Suscita a 

prescrição do cheque. No mérito, alega o seguinte: “ primeiro, imaginamos 

que o título tenha sido pago, pois há possibilidade da apresentação pela 

autora/embargada via on line, e não a obrigação da apresentação do título 

via presencial no banco sacado (isso é possível entre a embargada e o 

banco), se acaso fosse esse caso o título estaria completamente quitado; 

bom, caso não seja essa primeira hipótese, imaginamos uma segunda 

opção, o título foi depositado posterior ao prazo de 06 (seis) meses, de 

plano o banco recusa e o devolve pela alínea 44 (prescrito), ainda se 

fosse esse caso a autora/embargada jamais deveria ter autorizado a 

continuação dos serviços ao embargante e sua família, pois enfatiza que 

todos os procedimentos necessários ao requerido/embargante e sua 

família, sempre foram de pronto atendidos, ou seja, jamais imagina e/ou 

imaginou que poderia ter qualquer título devolvido, NUNCA, recebeu 

nenhuma ligação e/ou notificação do suposto débito, NUNCA houve 

nenhuma tentativa extrajudicial para liquidação da suposta dívida, assim a 

causa de ensejar juros, custas processuais, honorários advocatícios são 

inteiramente da autora/embargada. Numa terceira hipótese, quando 

colacionou a petição com a informação que o título teria supostamente 

devolvido pela alínea 35, vide: "Cheque fraudado, emitido sem prévio 

controle ou responsabilidade do participante ('cheque universal'), ou com 

adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento", 

também não juntou o verso do título, são conjecturas (...)” (sic) Afirma que 

nunca teve sequer um título fraudado. O feito foi saneado, Id 25531391, 

rejeitando-se a prescrição e indeferindo-se a prova oral. Manifestação da 

autora/embargada sob Id 26479260, pugnando pelo julgamento da lide. É o 

relato. Decido. O réu/embargante interpôs os embargos monitórios 

alegando hipóteses, como possibilidade de o cheque estar pago; que o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 40 de 759



cheque tenha sido apresentado ao banco depois de 06 meses da 

emissão; e que nunca teve um título fraudado, motivo que a 

autora/embargante alegou ter sido devolvido pelo banco. Afirma que 

nunca recebeu notificação e que a autora/embargada não deveria ter 

continuado a prestação dos serviços se houvesse título devolvido. 

Portanto, não apresenta qualquer fato que possa elidir a cobrança, como 

inexistência da emissão do cheque ou o pagamento deste por outro meio, 

não junta qualquer documento. Conforme se vê do Id 14507217, o cheque 

foi devolvido em 04/outubro/2013, pelo motivo 35. Logo, a 

autora/embargada se desincumbiu de comprovar a existência do crédito 

pleiteado e o réu/embargante não comprovou que tenha pago o débito 

relativo ao cheque não compensado. Posto isso, REJEITO os embargos 

monitórios e JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação Monitória para 

condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 1.486,42, a ser atualizado 

pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de 

emissão do cheque (01/10/2013), até a data do depósito efetuado pelo 

réu, em 08/06/2018, no valor de R$ 3.058,18, Id 13592788. Condeno o réu 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Por consequência, fica 

constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora, na 

forma do art. 702, §8º do CPC. Contudo, tendo em vista os parâmetros de 

atualização ora fixados e o depósito efetuado pelo réu, conforme cálculo a 

seguir demonstrado, o débito na data do depósito efetuado importava em 

R$ 3.091,69, sendo ainda devido pelo réu somente o valor de R$ 33,51, 

acrescido das verbas de sucumbência. Valor atualizado até 08/06/2018: 

Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros 

R$ Corrigido+Juros 01/10/2013 1.486,42 1,32481676 1.969,23 57,00% 

1.122,46 3.091,69 Total Geral 3.091,69 Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 

23 de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010253-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE H.C. MATTOS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON MORAES GRIGGI (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010253-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXANDRE H.C. MATTOS - ME REU: ROBSON MORAES GRIGGI Trata-se 

de Ação Monitória em que a autora objetiva a satisfação do crédito 

representado pela Nota Promissória juntada à inicial, emitida pelo réu no 

valor de R$ 1.000,00 com vencimento em 19/10/2012, a qual foi objeto de 

protesto. Todas as tentativas de localização do réu foram infrutíferas, 

deferindo-se, por fim, a citação por edital. Aos réus citados por edital 

nomeou-se curador especial, que ofertou Embargos Monitórios, Id 

26471091, por negativa geral. A autora/embargada impugnou os embargos 

no prazo legal. É o relato. Decido. O feito comporta julgamento antecipado, 

conforme dispõe o artigo 355 do CPC. A autora/embargada juntou prova 

da existência de crédito junto ao réu/embargante, representado por nota 

promissória vencida e sem força de título executivo. Não há qualquer 

comprovação de pagamento. Posto isso, REJEITO os embargos monitórios 

e JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação Monitória para condenar o réu 

ao pagamento do valor de R$ 1.000,00, a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de 

forma simples, a partir do vencimento (19/10/2012). Condeno os réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor do título ora constituído, devidamente 

atualizado. Por consequência, fica constituído de pleno direito o título 

executivo judicial em favor da autora, na forma do art. 702, §8º do CPC. 

Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Vandymara G.R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034488-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAMARQUES RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

EIDE DOS ANJOS PEDROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINE SILVA DE SOUZA OAB - MT21047/O (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034488-62.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LAMARQUES RODRIGUES DA CONCEICAO, EIDE DOS 

ANJOS PEDROZO REQUERIDO: CONCREMAX CONCRETO ENG E 

SANEAMENTO LTDA Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais por Ato Ilícito ajuizada por LAMARQUES RODRIGUES 

DA CONCEIÇÃO e EIDE DOS ANJOS CONCEIÇÃO em face de 

CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., todos já 

qualificados nos autos. A parte autora afirma que adquiriu em 28/10/2014, 

o imóvel descrito na inicial, localizado no empreendimento denominado 

Residencial Flor de Liz, pelo valor de R$ 96.278,00, com previsão de 

entrega para 31/12/2015. Aduzem que ocorreu atraso injustificado e que a 

obra só foi entregue em outubro de 2016, causando-lhes danos morais e 

materiais. Apontam que diante do atraso, deixaram de obter renda mensal 

de aluguel do referido imóvel de aproximadamente R$750,00, que totalizam 

nestes dez meses de atraso a quantia de R$7.500,00; e ainda, nesse 

período, moraram de aluguel, requerendo o ressarcimento, que totaliza 

R$8.500,00. A justiça gratuita e a inversão do ônus da prova foram 

concedidos no ID 10676813. A ré ofertou contestação sob o ID 11856438, 

suscitando preliminar de competência absoluta da Justiça Federal ante a 

necessidade de a CEF compor o polo passivo da lide e de ilegitimidade 

passiva; no mérito, alega que o contrato firmado entre as partes previa a 

entrega do imóvel até o dia 31/12/2015, com possibilidade de prorrogação 

por 180 dias e mais 90 dias para entrega de documentos; que eventual 

atraso na entrega do empreendimento ocorreu pela ausência do 

“Habite-se”, em razão do descumprimento, pela Companhia de Águas e 

Saneamento – CAB, de suas obrigações; aduz que notificou a empresa 

CAB Cuiabá, oficiou ao PROCON, dispôs-se a pagar custos da CAB, 

enfim, não mediu esforços, sendo por motivo justo o atraso na entrega, 

tratando de caso fortuito ou de força maior; impugna os pedidos 

indenizatórios, afirmando inexistência dos pressupostos do dever de 

reparar; impossibilidade de inversão do ônus da prova. Impugnação à 

contestação (ID 12741327). As partes pugnaram pela produção de provas 

orais. Decisão saneadora (ID 24134437), ocasião em que foram rejeitadas 

as preliminares e indeferida a produção de prova oral, por se tratar de 

questão a ser dirimida por provas documentais. A requerida juntou 

documento no ID 25087423, que comprovaria a reprogramação dos 

prazos de entrega do imóvel objeto da inicial. É o relatório. Fundamento e 

decido. Considerando que as preliminares foram decididas no saneador, 

passo a análise do mérito. A discussão nos autos girou em torno dos 

alegados danos materiais e morais causados aos autores em razão do 

atraso na entrega do imóvel objeto da inicial. O atraso na entrega da obra 

é incontroverso, pois constata-se que no contrato de ID 10670402, 

cláusula quinta, o prazo de entrega do imóvel seria o dia 31/12/2015, com 

possibilidade de prorrogação de 180 dias. Aliás, tal cláusula não se mostra 

abusiva, ao revés, é adotada como medida de precaução pelas 

construtoras, eis que as atividades desenvolvidas pela demandada são de 

natureza complexa e sujeita a situações imprevisíveis. Assim, tem-se 

como obrigação das empresas que trabalham em tais ramos alertarem os 

adquirentes acerca de eventual retardo na entrega da obra, mediante 

previsão contratual expressa, como se afigura na hipótese. Ademais, a 

cláusula encontra-se redigida de forma clara, possibilitando ao consumidor 

o prévio conhecimento a respeito de seu conteúdo. A propósito, os 

seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. HABITE-SE EXPEDIDO DENTRO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. 

REGULARIDADE. ENTREGA DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO 

CUMPRIDO. Admite-se a estipulação de cláusula de tolerância, desde que 

o prazo fixado seja razoável e não implique prejuízos ao adquirente. No 

caso em apreço, o habite-se foi expedido dentro do prazo de 180 dias 
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previsto no ajuste. A entrega da unidade adquirida, de outro lado, estava 

vinculada ao pagamento das prestações avençadas, dentro do prazo 

contratado, o que inocorreu. Na ausência de ato ilícito praticado pelas 

demandadas, não há falar em indenização. Cotas condominiais. 

Expressamente consignado no ajuste que as despesas relativas ao 

condomínio passariam a ser exigidas do adquirente a contar de sua 

instalação. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70058742834, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 

05/06/2014)” No caso, como mencionado, considerando o prazo de 

tolerância, o imóvel deveria ter sido entregue até junho/2016, no entanto, 

incontroverso que só foi entregue em outubro/2016, portanto, com atraso 

de 04 meses. Apesar de a ré alegar caso fortuito ou força maior, diante da 

inexecução, pela CAB Cuiabá, da interligação de água e esgoto no 

empreendimento, no contrato de mútuo resta claro que somente poderia 

haver atraso com autorização da CEF. Não trouxe aos autos a empresa ré 

autorização da CEF, reconhecendo se caracterizar caso fortuito ou força 

maior. Aliás, o documento de ID 25087423, tão somente demonstra que a 

construtora estava informando a CEF sobre sua reprogramação de datas 

para a entrega do empreendimento, não se tratando de autorização da 

financiadora para tanto. Assim, não há que se acolher a justificativa de 

força maior, caso fortuito, se a empresa ré não obteve a autorização da 

CEF para o atraso na entrega. Dessa forma, restou demonstrado o 

descumprimento contratual por parte da construtora que, por sua vez, não 

comprovou ter obtido autorização para a prorrogação da obra, tampouco 

que efetivamente tenha sido caracterizado o caso fortuito ou força maior. 

Constatado o descumprimento contratual, deve ser analisado o pedido de 

indenização por danos morais e materiais (danos emergentes e lucros 

cessantes). Como já mencionado, restou incontroverso o atraso na 

entrega da obra a partir de junho/2016 até outubro/2016, portanto, os 

valores despendidos pelos autores com pagamento de aluguel nesse 

período caracterizam dano material, sendo viável o reembolso por parte da 

ré, que conforme contrato juntado aos autos perfaz a quantia mensal de 

R$850,00, devendo serem restituídos aos autores. Com relação aos lucros 

cessantes, que correspondem aos aluguéis que os autores eventualmente 

deixaram de ganhar, ainda que presumido o prejuízo dos autores, no caso 

concreto, referido pagamento não pode ser cumulado com os danos 

emergentes, conforme constou no julgamento do Resp. n. 1.631.485 

(Temas 970 e 971 do STJ). Assim, tendo em vista que a parte autora já 

está sendo indenizada pelos aluguéis pagos durante período de atraso 

(danos emergentes), e sendo vedada a cumulação, inviável a condenação 

por lucros cessantes, com eventual inversão da cláusula moratória. Por 

fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, é certo que a 

orientação jurisprudencial é no sentido de que o mero descumprimento 

contratual não enseja a indenização por danos morais. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a requerida ao ressarcimento da 

quantia comprovadamente despendida pelos autores com aluguéis no 

período de mora da construtora entre julho/2016 a outubro/2016, pelo valor 

mensal de R$850,00, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo 

INPC, desde a data de cada desembolso, e de juros de mora de 1% ao 

mês, a contar da citação; b) Diante da sucumbência recíproca, condeno 

as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo da ré, ao 

pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do 

artigo 85, § 2° do CPC. c) Contudo, diante do deferimento da justiça 

gratuita à parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no seu estado 

econômico, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme 

a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado a sentença e não 

havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de abril de 2020. VANDYMARA G. 

R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036750-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELLA SANT ANNA SIQUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT17682-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036750-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. REU: IZABELLA SANT 

ANNA SIQUEIRA Trata-se de Ação Monitória visando o recebimento da 

quantia de R$ 10.367,09 (dez mil e trezentos e sessenta e sete reais e 

três centavos). A autora alega que atuou como fiadora no Contrato de 

Financiamento Bancário celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a ré, 

e que, em razão do inadimplemento desta, foi obrigada a arcar com o 

pagamento de encargos mensais relativos a juros de obra. Afirma que a ré 

firmou em data de 22/06/2011 Contrato de Financiamento Bancário com a 

Caixa Econômica Federal, cuja cláusula sétima prevê o seguinte: “ 

Cláusula Sétima – Forma e Local de Pagamento das Taxas à Vista, na 

Fase de Construção e de Amortização e dos Encargos Mensais (...) 

Parágrafo Primeiro – O pagamento dos encargos devidos durante o 

p e r í o d o  d e  c o n s t r u ç ã o  s e r á  r e a l i z a d a  p e l o 

COMPRADOR/DEVEDOR/FIDUCIANTE, na data de seu vencimento, 

independentemente de qualquer aviso ou notificação pela CEF. Paragrafo 

Segundo – Considerando que a Incorporadora/Construtora, qualificado no 

item IV do quadro A, figura como fiadora da presente operação, até a 

efetividade entrega do imóvel ao adquirente, na hipótese de não quitação 

do encargo mensal pelo Comprador/devedor/fiduciante, na data do 

vencimento, o debito será direcionado para a conta titulada pela fiadora, 

promovendo-se sua efetivação de forma incondicional, ficando reservado 

a FIADORA, o direito de cobrança ao comprador/devedor/fiduciante. (...)” 

Aduz que como a ré não quitou os encargos, houve o débito automático 

na conta bancária de titularidade da autora, conforme extratos bancários. 

Requer a condenação da ré a restituir os valores debitados em 

decorrência de fiança por esta prestada, esclarecendo que se referem às 

parcelas denominadas IN – Juros de Evolução de Obra. A ré ofertou 

Embargos Monitórios, Id 20287603, suscitando a carência de ação por 

ausência de liquidez, certeza e exigibilidade. Afirma que não reconhece os 

valores cobrados; que se trata de cobrança ilegal, pois assinou o Contrato 

de Compra e Venda em 05/12/2010 com a MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

IMPERIAL INC SPE LTDA, a data da entrega era prevista para dezembro de 

2011, mas recebeu as chaves com quase três anos de atraso. Afirma que 

a autora/embargada recebeu a maior que o contratado R$ 13.910,36 tendo 

em vista que o valor disposto no Contrato Particular de Promessa de 

Compra e Venda era de R$ 99.857,00 e não R$ 113.767,36. A 

autora/embargada impugnou os embargos, rechaçando as alegações da 

ré/embargante. Aduz que a entrega das chaves do imóvel foi em 

08/05/2014, e os juros de obra de que pretende ser ressarcida foram 

debitados de sua conta em período anterior à das chaves e foram 

inadimplidos desde novembro de 2013. As partes foram intimadas para 

especificação de provas, somente se manifestando a autora/embargada, 

pelo julgamento antecipado da lide. É o relato. Decido. As partes não 

pretendem produzir outras provas além daquelas já juntadas aos autos, 

comportando o feito julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do 

CPC. I – Preliminar de carência de ação Para o ajuizamento da ação 

monitória não é exigido que o crédito seja revestido de certeza, liquidez e 

exigibilidade, mas sim que se constitua em crédito escrito sem força 

executiva. Portanto, rejeito a preliminar. II – Mérito O crédito pleiteado pela 

autora/embargada advém de juros de obra previstos em contrato de 

financiamento firmado pela ré/embargante com a CEF, no qual a 

autora/embargada foi anuente/interveniente. A autora/embargada alega 

que foi debitado de sua conta os valores a título de juros de obra que 

cabia à ré/embargante o pagamento. Primeiramente, para fins de nortear a 

análise das alegações dos embargos monitórios, ressalta-se que a 

cobrança dos juros de obra é tida como legal, até a data da entrega das 

chaves, desde que dentro do prazo contratualmente previsto, conforme 

julgamento pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, TEMA 996, 

julgado em 25/09/2019. Confira-se: RECURSO ESPECIAL CONTRA 

ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO 

RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS 

REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO 

ASSOCIATIVO.PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM 

CONSTRUÇÃO.CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO 

ATRASO NA ENTREGA DO BEM.RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a 
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serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do 

Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de 

renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: (...) 1.3 É ilícito cobrar do adquirente 

juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no 

contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o 

período de tolerância. (...). 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 

1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) Veja-se ainda recente julgado do 

Tribunal Superior: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL.RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. 

DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS POR SERVIÇO DE DESPACHANTE. 

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.JUROS DE OBRA. INFORMAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DO PERÍODO DE SUA INCIDÊNCIA. COBRANÇA APÓS O 

PRAZO AJUSTADO NO CONTRATO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. 

DESCABIMENTO. (...) 3. "É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou 

outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a 

entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de 

tolerância" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/9/2019). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1823482/SP, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 

02/04/2020) No mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO PARA ENTREGA DA UNIDADE 

AUTÔNOMA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. JUROS DE OBRA. PRAZO 

FIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO PARA CONCLUSÃO DE OBRA. 

PAGAMENTO DE PARCELA DE JUROS DE OBRA PELO FIADOR. Não se 

confunde o prazo de entrega da unidade autônoma - previsto no contrato 

firmado entre os litigantes - com o prazo para a conclusão de obra do 

empreendimento - previsto no contrato com o agente financeiro. A 

cessação de cobrança de juros de obra somente se dá com a conclusão 

da obra. Portanto, o contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, é 

que regula o marco final da cobrança da referida rubrica. Tendo o 

vendedor cumprido com a entrega do empreendimento antes do prazo 

fixado pelo agente financeiro, não há viabilidade de manter a condenação 

que determinou a devolução dos valores à autora. Havendo comprovação 

de pagamento de parcela de juros de obra pelo fiador, necessária a 

determinação de ressarcimento pela compradora. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007977382, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 29/11/2018). Portanto, somente há que 

se falar em legalidade da cobrança de juros de mora se a entrega do 

imóvel se deu dentro do período previsto no contrato, acrescido do 

período de tolerância. Sob este prisma, verifica-se do contrato de 

financiamento firmado pela ré/embargante com a Caixa Econômica Federal 

em 11/06/2011, que o prazo para a conclusão da obra estabelecido na 

cláusula, é aquele previsto no item “c-6” e este é de 25 meses. Portanto, a 

partir da assinatura do contrato de financiamento, de acordo com o prazo 

estabelecido pelo agente financiador, a conclusão da obra deveria ocorrer 

em 25 meses, ou seja, até 11/07/2013. Na impugnação aos embargos, a 

autora/embargada aduz que a entrega das chaves ocorreu em 08/05/2014 

e que a cobrança se refere aos juros de obra inadimplidos desde 

novembro de 2013. Contudo, de acordo com o Tema 996 do STJ, é ilícita a 

cobrança de juros de obra após o prazo para a conclusão da obra/ 

entrega das chaves. Sendo assim, devem ser acolhidos os embargos 

monitórios para o fim de julgar improcedente o pedido da ação monitória. 

Contudo, descabida a pretensão de repetição de indébito, posto que não 

se trata de cobrança em que ficou caracterizada a má-fé, mesmo porque 

o julgado do STJ sob o rito dos recursos repetitivos é posterior ao 

ajuizamento da ação. Não bastasse isso, a ré não pagou referido valor 

aqui cobrado, pois o agente financiador, a CEF, debitou da 

autora/embargada, não podendo ver repetir indébito que não pagou. 

Também é incabível a alegação e pretensão de diferença de cobrança do 

contrato, posto que a ação monitória não tem caráter dúplice, tratando-se 

os embargos da defesa do suposto devedor, não sendo possível 

promover a revisão do contrato no seu bojo, já que o pedido da ação 

funda-se no contrato de financiamento, não sendo objeto da ação o 

contrato de compra e venda firmado entre as partes. Posto isso, ACOLHO 

os embargos monitórios e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

Monitória. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à 

causa. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Vandymara 

G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034375-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ABREU PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1034375-40.2019.8.11.0041 AUTOR: 

WILLIAN ABREU PINHEIRO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela parte 

requerida em ID 30633907, alegando a existência de omissão na sentença. 

Afirma que a omissão reside na ausência de análise do item “IV.1” da 

contestação. Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para 

sanar a omissão apontada, com o fim de exonerar a embargante do 

pagamento a indenização de seguro. É o relatório. Decido. Os embargos 

de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, 

obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria 

pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos 

estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” A embargante alega, em 

síntese, que a sentença foi omissa em relação ao pedido de desobrigação 

ao pagamento da condenação em razão do não pagamento do prêmio do 

seguro pela parte autora. Sem razão a embargante. O STJ já decidiu que a 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização (súmula 257). Senão, vejamos: “A 

FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS 

TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.” Ante o exposto, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume a sentença atacada. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029507-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT12953-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W.S. FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029507-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME REU: W.S. FIGUEIREDO 

TRANSPORTES EIRELI - EPP Trata-se de Ação Monitória em que a autora 

objetiva a satisfação do crédito representado pelos cheques nºs 850013, 

no valor de R$ 4.500,00; 850017, no valor de R$ 4.090,00; 850018 no 

valor de R$ 4.250,00, e 850019, no valor de R$ 3.550,00, os quais foram 

devolvidos pela instituição bancária por insuficiência de fundos. Aduz que 

referidos cheques foram emitidos pela ré para pagamento de estadias 

geradas em razão do atraso na entrega da carga para a qual foi sub 

contratada. Esclarece que em setembro de 2013, subcontratou 

transportadores autônomos para efetuar o transporte de carga, com 

destino ao Município de Manaus/AM e no momento do descarregamento, 
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houve atraso superior ao estatuído no artigo 11, §5º, da Lei 11.442/07, 

alterada pela nº 13.103/2015, gerando o dever de pagamento de 

indenização chamada de “estadia”. Todas as tentativas de localização da 

ré foram infrutíferas, deferindo-se, por fim, a citação por edital. Para a ré 

revel citada por edital nomeou-se curador especial, que ofertou Embargos 

Monitórios, Id 26387135, por negativa geral. A autora/embargada impugnou 

os embargos no prazo legal. É o relato. Decido. O feito comporta 

julgamento antecipado, conforme dispõe o artigo 355 do CPC. A 

autora/embargada juntou prova da existência de crédito junto à 

ré/embargante, representado por cheques emitidos por esta e devolvidos 

por insuficiência de fundos. Não há qualquer comprovação de pagamento. 

Posto isso, REJEITO os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da Ação Monitória para condenar a ré ao pagamento do valor de 

R$ 16.390,00, correspondente à soma dos valor original dos cheques 

representativos do débito, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a 

partir da data de emissão. Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor do título ora constituído, devidamente atualizado. Por consequência, 

fica constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor da 

autora, na forma do art. 702, §8º do CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017418-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569-O (ADVOGADO(A))

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT224640-O (ADVOGADO(A))

FLORA FELIX LONDERO SILVA OAB - MT28329/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017418-27.2020.8.11.0041 DESPACHO Relata a 

inicial que a autora, menor impúbere e portadora de doença crônica 

hipóxica, necessita de suporte domiciliar para reabilitação, mediante 

instalação de home care. Argumenta que, embora tenha realizado 

portabilidade do plano da Agemed para o Bradesco Saúde na modalidade 

especial, o réu tem se recusado a patrocinar o tratamento indicado de 

maneira integral, mesmo depois dos diversos pedidos administrativos 

realizados. Contudo, da análise dos autos não encontrei a alegada 

negativa, mas somente a Carta de Oferecimento de Cobertura Parcial 

Temporária. Posto isto, intime-se a autora para comprovar a recusa da ré 

em fornecer o tratamento conforme indicado pelos médicos, no prazo de 

15 dias. Após, retornem os autos imediatamente conclusos para 

apreciação. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036134-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO PAGOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH OAB - MT7655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036134-39.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro o 

pedido formulado e determino a intimação do Banco Bradesco, por seu 

advogado habilitado nestes autos, para cumprir a ordem judicial, conforme 

consta no Ofício n. 60/2020 (Id 30368265), no prazo de 05 (cinco) dias. 

Para o caso de descumprimento da ordem judicial, arbitro multa pecuniária 

de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017724-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILMAR DA SILVA BARBOSA ATANASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017724-93.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por NILMAR DA SILVA BARBOSA ATANASIO em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014053-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

BRUNA DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

PAULO FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

FERNANDO FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

SEVERIANA DA CRUZ FERNANDES (AUTOR(A))

ANA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

ADRIANA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

TEREZA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT13791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014053-62.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte 
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autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

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

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

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

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

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

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

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e 

concluso para análise. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017735-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017735-25.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por FATIMA BARROS DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017551-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO SILVESTRE MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017551-69.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por EDVALDO SILVESTRE MACHADO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017563-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIS GUEDES SEVERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017563-83.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por KELVIS GUEDES SEVERINO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017579-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GLEICE APARECIDA VIDAL QUERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017579-37.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

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

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

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

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

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

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

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). No mesmo prazo, deverá juntar aos autos 

Documentos Médicos. Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso 

para análise. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017618-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017618-34.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por MARIA LUZIA DA CRUZ em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar 

a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017625-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017625-26.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por ANGELA PEREIRA DE SOUZA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017669-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SOBRAL CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017669-45.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por MARCIA SOBRAL CARDOSO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 
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do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016975-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R B TRANSPORTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA FERRO BRAZ OAB - MT25882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JUSTINO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016975-76.2020.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens, lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017601-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALACIR JOSE DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017601-95.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por ALACIR JOSE DA SILVA FILHO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015637-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO SERRA NEGRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS DE OLIVEIRA BARROS (REQUERIDO)

IVETE VICENTINA DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015637-67.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1021794-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS CHINTAI FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

DANIELLE ALVES DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA FRANCISCA DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Marluce Benedito de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO)

Vilma Santos Freitas Nascimento (TERCEIRO INTERESSADO)

Roberto Carlos Pereira (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021794-95.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de usucapião ordinário ajuizada por Danielle de Oliveira dos 

Santos e Eneias Chitai Ferreira dos Santos, em que até hoje não houve a 

efetiva citação da ré, sendo que “AR” de citação foi devolvido conforme ID 

9254029. Também não há notícias de citação dos confinantes, embora 

determinado pelo juízo. Intimado, o Município de Cuiabá requereu a juntada 

dos documentos enumerados na petição de ID 9029462 para posterior 

manifestação quanto ao seu interesse. Realizada audiência de 

conciliação, o ato restou prejudicado (ID 9206664). No ano de 2017 os 

autores foram intimados para se manifestar sobre a correspondência 

devolvida (ID 9254245), contudo, permaneceram inertes, conforme 

certidão de ID 9449344. O Estado de Mato Grosso se manifestou nos 

autos, oportunidade em que informou o seu interesse no imóvel, eis que o 

bem pertence à extinta COHAB sucedida pelo Estado de Mato Grosso e, 

portanto, pertencente ao seu acervo patrimonial. Diante destas 

considerações, devem os autores ser intimados, através de seus 

patronos, para dar regular prosseguimento no feito, devendo apresentar 

os documentos solicitados pelo Município de Cuiabá na petição de ID 

9029462, bem como providenciar a citação da ré e confinantes e, ainda, 

se manifestar sobre a petição protocolada pelo Estado de Mato Grosso, 

tudo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Decorrido o 

prazo, à Procuradoria Geral do Estado para que se manifeste, requerendo 

o que de direito. Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1035800-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035800-39.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais proposta por 

DENIS DA SILVA ALVES em face de CITAVEL DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA. e outros. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo 

de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013601-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DIEGO CORREA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013601-52.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017051-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017051-03.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de ação regressiva de indenização proposta por TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Diante da notória pandemia envolvendo 

o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, 

instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de 

tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In 

casu, não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e 

designar uma data de audiência para tentativa de composição poderá 

ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça a situação de 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), 

declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreender 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. Portanto, velando 

pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a 

CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 

(quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017719-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARYADNE LELIS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017719-71.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais e materiais por prática de 

publicidade enganosa proposta por ARYADNE LELIS DE OLIVEIRA em 

face de MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 
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o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte 

ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013335-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013335-65.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por L. N. C. C. D. S. em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar 

a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005236-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DE OLIVEIRA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005236-09.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por JACKSON DE OLIVEIRA COELHO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013801-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA MARIA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013801-59.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento c/c 

repetição de indébito e danos morais proposta por DAVINA MARIA 

RIBEIRO em face de BANCO BMG S.A. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 
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oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013749-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BLIND LUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA SILVA BORIM (REU)

CAMILA SILVA BORIM 00311143180 (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013749-63.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010283-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NERES SANT ANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA DE BARROS GALVAO (REU)

JENNIFER FATIMA DE FIGUEIREDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT12721-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010283-66.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Sobre a 

petição de ID 26970708, intime-se o autor para se manifestar, em 15 

(quinze) dias, prazo este que deverá comprovar o recolhimento das 

custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Decorrido o 

prazo, certifique-se e concluso. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014523-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIEGO POLACHINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014523-30.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a petição de pagamento da 

condenação de ID 31427037, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 23 de 

abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003797-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. M. DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PEPPE DINIZ OAB - ES0014928A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003797-65.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 

252, do CPC dispõe que: “Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça 

houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o 

encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.” 

Havendo a suspeita de ocultação, deverá o oficial de justiça responsável 

certificar as razões que o levaram a crer na existência de tentativa de 

frustração da citação por parte do citando, sendo que a mera não 

localização não caracteriza, por si só, a ocultação. Verifico dos autos que 

por uma vez o oficial de justiça tentou efetivar a citação do réu, todavia, 

sem êxito, sendo certo que na certidão de ID 13955736 não há a alegação 

que caracterize a tentativa de ocultação, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido de citação por hora certa formulado na petição de ID 18996312. 

Promova-se a citação do réu. Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 23 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 322996 Nr: 24245-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO, ROSEMARY 

BALSTER MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO A VOZ DO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, JOSE ROBERTO UGEDA - OAB:2958-A/MT

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:OAB/MT 1.895, 

JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641

 Processo n. 24245-28.2007.811.0041 - Código 322996

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença requerida por Silvano Pohl Moreira 

de Castilho e Outros em desfavor da Rádio a Voz D’Oeste Ltda., todos 

qualificados e representados.

Nos autos de reintegração de posse em apenso, n. 

8063-64.2007.811.0041 – código 286023, as partes informaram a 

composição de acordo extrajudicial, apresentando-o nos autos para 

homologação judicial.

 Referido acordo também alcança este cumprimento de sentença, eis que 

dá quitação da verba sucumbencial ora discutida. Inclusive, as partes 

apresentaram cópia do pacto nestes autos e requereram sua 

homologação (p. 873/874).

 Registro que a petição de acordo está devidamente assinada pelas 

partes, assistente e seus respectivos advogados.

Posto isto e, tratando-se de direito disponível, homologo o acordo firmado 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o processo 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais remanescentes e honorários advocatícios 

na forma pactuada.

Diante da expressa desistência do prazo recursal, certifique o trânsito em 

julgado e, após, arquive-se.

P. I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 22 de abril de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 969831 Nr: 9257-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BELO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO D'AMICO MADI, DANILO SILVA 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO P. SALATA NAHSAN - 

OAB:11.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO D' AMICO MADI - 

OAB:14322/MT, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:12358

 Processo nº 9257-21.2015.811.0041 - Código 969831

DESPACHO

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela Associação de 

Moradores Belo Verde em face de Danilo Silva Soares. Retifique a capa 

dos autos e sistema Apolo, bem como promova a abertura de novo 

volume, conforme determina a CNGC.

Promova, ainda, o desapensamento dos autos e o consequente 

arquivamento do processo n. 15329-58.2014.811.0041 - código 877813.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, II do CPC).

 Não ocorrendo o pagamento no prazo, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do 

CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, querendo, sua impugnação nos próprios autos, na 

forma prevista no art. 525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 286023 Nr: 8063-64.2007.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO, ROSEMARY 

BALSTER MOREIRA DE CASTILHO, SONIA MARIA COSTA DE ANDRADE 

POZETI, ESPÓLIO DE EVANIL ANTONIO POZETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO A VOZ DO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETI - OAB:4912-O/MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238/MT, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JOSE ROBERTO 

UGEDA - OAB:2958-A/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT, FLÁVIO MENDONÇA BRUNINI - OAB:12.180-MT, LUIS 

GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4948/MT, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152/B-MT

 Posto isto e, tratando-se de direito disponível, homologo o acordo firmado 

e apresentado às p. 1.475/1.478 para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão e julgo extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Translade-se cópia do acordo e 

desta sentença para os autos de n. 12765-82.2009.811.0041 - código 

376087.Custas, despesas processuais remanescentes e honorários 

advocatícios na forma pactuada.Diante da expressa desistência do prazo 

recursal, certifique o trânsito em julgado e, após, arquive-se.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 376087 Nr: 12765-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO A VOZ DO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, JOSE ROBERTO UGEDA - OAB:2958-A/MT, NILTON 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4948

 Processo n. 12765-82.2009.811.0041 - Código 376087

SENTENÇA

 Trata-se de ação de reintegração de posse requerida por Silvano Pohl 

Moreira de Castilho e Outros em desfavor da Rádio a Voz D’Oeste Ltda., 

todos qualificados e representados.

Nos autos de reintegração de posse em apenso, n. 

8063-64.2007.811.0041 – código 286023, as partes informaram a 

composição de acordo extrajudicial, apresentando-o nos autos para 

homologação judicial.

 Referido acordo também alcança esta ação de reintegração de posse, eis 

que as partes expressa e conjuntamente informam a desistência deste, 

pugnando pela extinção do feito.

 Posto isto, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil, homologo a desistência e julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito.

 Custas, despesas processuais remanescentes e honorários advocatícios 

na forma pactuada.

Diante da expressa desistência do prazo recursal, certifique o trânsito em 

julgado e, após, arquive-se.

P. I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 22 de abril de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1096752 Nr: 9193-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DEMORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS 

VALE DO PARAISO LTDA, PAULO CEZAR FIGUEIREDO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB 5332- A - OAB:5332-A/MT, FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA 

- OAB:21608/O, JÁDER MIRANDA DE ALMEIDA - OAB:19.185-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO. - OAB:2.292, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

21.613, LAILA OLIVEIRA ALLEMAND - OAB:MT 12.272, LEONARDO 

SCHINDLER MURTA RIBEIRO - OAB:97689/RJ, ROBERTO DIAS DE 

CAMPOS - OAB:2.850-A/MT, ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - 

OAB:15556/MT

 Processo n. 9193-74.2016.811.0041 – Código 1096752

DESPACHO

Analisando detidamente os autos, em especial o acordo apresentado 

pelas partes para homologação, observo que o advogado representante 

da ré Valpar Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda. foi 

constituído pelo autor Alexandre Demori, após a sua nomeação como 

administrador judicial.

É cediço que o autor, sócio minoritário, se encontra na qualidade de 

administrador judicial da empresa, por força de decisão proferida pelo 

TJMT no RAI n. 1005369-14.2019.8.11.0000, ou seja, sua administração é 

provisória, haja vista que não confirmada por sentença. Aliás, sobre a 

decisão em comento pende julgamento de recurso de embargos de 

declaração.

Assim, em que pese a notificação extrajudicial juntada à p. 15.436/15.443, 

por cautela e a fim de evitar futura alegação de nulidade, deixo de 

homologar o acordo formalizado extrajudicialmente entre as partes.

Intime-se o autor para manifestar sobre o pedido de reserva de crédito, 
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formulado pela advogada Lia Parreira de Vasconcelos às p. 

15.453/15.457, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 22 de abril de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 931462 Nr: 50119-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EUGÊNIO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, LIDIANNE SANTI DE LIMA - OAB:OAB/MT 15435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 À par destas considerações, determino a remessa dos autos ao contador 

judicial para apurar a existência de saldo devedor, considerando a quantia 

depositada pelo executado e as parcelas não pagas pelo exequente.Para 

a realização dos cálculos, o contador deverá corrigir monetariamente as 

parcelas não pagas pelo exequente utilizando o índice do INPC, além de 

acrescer às mesmas juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento 

de cada prestação.Com a apresentação dos cálculos, intimem-se as 

partes para manifestação.O exequente noticia o “sumisso” de uma folha 

dos autos, que seria sequente à p. 183. Certifique-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947231 Nr: 58723-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDSDV, VIVIANE LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA. - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Corrêa Rodrigues - 

OAB:110.459, JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - OAB:26.992-A 

MT, LAURA MARTINS OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 26772/0, LUIZ 

HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A, MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143.370, MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS - OAB:135132

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que 

manifeste-se quanto ao pagamento do saldo remanescente, no prazo de 

05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1112527 Nr: 15738-63.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA AUGUSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELDO HENRIQUE PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:21.603-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FRÓES - 

OAB:17.734, ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - OAB:13.786 

OAB/MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660, LEONARDO DA 

SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 Processo n. 15738-63.2016.811.0041 – Código 1112527

DESPACHO

Decorrido o prazo de pagamento, a exequente requer a realização de 

penhora de ativos financeiros da executada, via BACENJUD.

É certo que a execução deve ser feita no interesse do credor, porém não 

podemos violar o princípio da menor onerosidade, respeitando-se a 

dignidade do devedor.

Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou o 

reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por 

meio do Decreto-Legislativo nº 6/2020 e os Decretos Municipal e Estadual, 

estabelecendo drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do novo coronavírus, desaguando no isolamento 

social e fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da 

economia, com o fim de salvaguardar a população atingida, INDEFIRO, por 

ora, a penhora online requerida.

Acrescento, ainda, que os prazos processuais estão suspensos e o 

Teletrabalho realizado nesse período prioriza os processos eletrônicos, e 

este processo é físico, o que pode dificultar o acesso e a defesa da parte 

executada, diante das condições de trabalho estabelecidas.

O pedido de penhora online poderá ser reavaliado, após o retorno da 

normalidade.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010929-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010929-71.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 
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INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, a autora é 

funcionária pública, com renda incompatível com aqueles que fazem jus 

aos benefícios da justiça gratuita. Ademais, a autora não colacionou 

nenhum documento que comprove que o valor por ele percebido é 

insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO 

DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo à autora o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC/15. Assim, poderá a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas e taxas iniciais, em 06 parcelas iguais e sucessivas. Remeta-se o 

e-mail a Central de Arrecadação para averbação da presente decisão e 

liberação das guias a serem recolhidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo a autora adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041218-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA OAB - MT14563/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTARINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1041218-55.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT. Segue o 

comprovante da busca. Cite-se a executada nos endereços encontrados. 

Ciência ao exequente. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 23 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004509-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ZOBEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004509-50.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Intimado, o autor não colacionou 

nenhum documento que comprove que o valor por ele percebido é 

insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO 

DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo o 

autor adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005603-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON BRENO SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005603-33.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Intimado, o autor não colacionou 

nenhum documento que comprove que o valor por ele percebido é 

insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO 

DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo o 

autor adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009085-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wilson Haddad Rodrigues da Silva (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009085-57.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT. Segue o 

comprovante da busca. Cite-se o réu nos endereços encontrados. Ciência 

à autora. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 23 de abril de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039114-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES MARIA DE JESUS PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILBENIA CALDAS ABREU OAB - MT13337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER WALISON DE ASSIS RAMOS (REQUERIDO)

CLEUNIVAL JOSE RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039114-90.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de citação por oficial de justiça. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031687-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. V. J. L. (REQUERENTE)

ALEXANDRE FERNANDES MACHADO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

PJE 1031687-76.2017 Sentença MARIA LUIZA VITÓRIA JANUÁRIO LIMA, 

representada por seu pai Alexandre Fernandes Machado Lima, propôs 

ação de obrigação de fazer c/c danos morais contra a Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., em que requer a manutenção do 

serviço home care com acompanhamento médico ininterrupto, 

enfermeiras, e todos os medicamentos e alimentos necessários à 

manutenção da vida da autora prescritos pelos médicos que a assistem. 

Narra a inicial que a autora foi diagnosticada, logo ao nascer, com sérios 
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problemas de saúde conhecido como “Erro Inato de Metabolismo” ou 

“Doença de Menzes”, sendo que a ré lhe disponibilizou os serviços do 

home care por mais de dez anos. Todavia, de forma inesperada a ré 

suspendeu o atendimento da enfermeira e de alguns medicamentos, sendo 

que a sua família não possui condições de custear de forma particular o 

tratamento, Requereu o deferimento da tutela para que a ré mantenha os 

serviços do home care, ofereça a enfermeira de forma ininterrupta, bem 

como disponibilize os medicamentos prescritos, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 25.000,00. No mérito, pede a confirmação da liminar, que 

sejam declaras nulas todas as cláusulas contratuais que restrinjam a 

prestação médica contratual, notadamente o home care e seus serviços 

acessórios, bem como a condenação em danos morais, no valor de R$ 

40,000,00. O pedido de tutela de urgência foi concedido pela decisão de ID 

10401115. Citada e intimada, a ré noticiou a interposição do recurso de 

agravo de instrumento, cujo efeito ativo foi indeferido. No mérito, o recurso 

foi desprovido (ID 13047512). A audiência de tentativa de conciliação foi 

infrutífera. Em sede de contestação, a ré discorre sobre o sistema de 

atendimento domiciliar e que depois de uma criteriosa avaliação da equipe 

médica e multidisciplinar foi constatado que não há necessidade de a 

autora ter cuidados de forma integral por uma enfermeira. Assevera que 

autora precisa de uma pessoa que cuide de suas necessidades básicas, 

referente à locomoção, higiene pessoal e assistência direta e que não 

exige a formação de enfermagem, tampouco de médicos. Defende a 

inexistência de abusividade no contrato firmado entre as partes. Por fim, 

rebate o pleito indenizatório, ao argumento de inexistência de ato ilícito. 

Requereu não inversão do ônus da prova e a improcedência dos pedidos 

da inicial. Juntou documentos A autora impugnou a contestação. Intimadas 

para especificação de provas, a ré pediu a realização de perícia e oitiva 

de testemunhas, a fim de demonstrar que a autora necessita apenas de 

cuidador. A autora, por sua vez, informou não ter outras provas a 

produzir. O Ministério Público opinou pelo saneamento do feito. A decisão 

saneadora de ID 23904423 deferiu a produção de prova testemunhal e 

designou audiência de instrução e julgamento. Audiência de instrução 

realizada, com a oitiva de duas testemunhas. Alegações finais juntadas 

pela ré no ID 25804176. A autora não apresentou suas razões finais (ID 

27643152). O Promotor de Justiça emitiu parecer pela procedência dos 

pedidos (ID. 28344404) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 12, inciso 

VII do Novo Código de Processo Civil, passo a julgar este feito, eis que 

pertence a Meta 01-CNJ. Além disso, a autora é menor, o que autoriza a 

priorização na prolação de sentença. A inicial veio instruída com 

documentos pessoais, contrato e aditivos, atestados, exames e relatórios 

médicos que evidenciam a natureza da relação jurídica de consumo 

firmada entre as partes Ultrapassada essa questão, registro a aplicação 

das normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo assim, as 

cláusulas contratuais devem e serão interpretadas da melhor forma, em 

favor do consumidor, como dispõe o art. 47 do CDC: “As cláusulas 

contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 

” De acordo com a inicial, a autora Maria Luiza é portadora de patologia 

incurável e totalmente dependente de terceiro, necessitando de cuidados 

24 horas/dia, além de alimentação especial, sendo imperiosa necessidade 

de utilização do home care que possibilita acompanhamento médico 

ininterrupto, inclusive com enfermeiras, e todos os medicamentos e 

alimentos necessários à manutenção da sua vida. Segundo os autos, a 

autora há mais de dez anos vem sendo atendida em home care, sendo 

que a enfermeira disponibilizada pela ré ia diariamente à sua residência, 

das 7:00h às 19:00h, durante todos os dias, inclusive finais de semana e 

feriados. Todavia, a ré retirou a enfermeira da casa da autora. As fotos de 

ID 10253118, 10253267 e 10253294, bem como o relatório de ID 10253230 

evidenciam que a autora é portadora de neuropatia crônica por erro inato 

de metabolismo e está sem contato com o meio, acamada, 

traquestomizada e gastrostomizada. Referido documento relata ainda que 

a autora faz uso diário de bomba de infusão para dieta, oximetro, 

aspirador de secreções e aparelho de inalação, logo, a autora necessita 

de auxilio profissional especializado para a manutenção de sua vida em 

home care. Consta nos autos que a autora ajuizou ação contra a ré há 

mais de dez anos, visando o fornecimento do home care (Id 10380833), 

mas que essa ação foi julgada parcialmente procedente. Desde então a ré 

disponibilizou à autora os serviços do home care, todavia, agora 

simplesmente resolveu retirar o fornecimento de parte dos medicamentos 

e os serviços de enfermagem. O home care se assemelha à internação 

em hospital, pois o paciente recebe os mesmos cuidados fundamentais à 

sua recuperação, só que em casa, sendo uma alternativa para a 

diminuição dos custos a serem suportados pela operadora, além de 

diminuir o risco de infecção hospitalar. Conquanto a ré afirme que não é 

obrigada a fornecer tratamento em regime home care ao argumento que 

está expressamente previsto em contrato e que não consta no rol de 

procedimentos da ANS – Agencia Nacional de Saúde Suplementar, o 

Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a cláusula contratual 

que veda a internação domiciliar, já que a natureza do negócio firmado 

entre as partes existem situações em que o procedimento se faz 

necessário para a recuperação do paciente: “84717369 - AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. 

INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. 

CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL 

OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. 1. Recurso Especial interposto contra 

acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 

(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido de não se 

aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde 

administrado por entidade de autogestão, haja vista a inexistência de 

relação de consumo (Súmula nº 608/STJ). 3. É abusiva a cláusula 

contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação 

hospitalar, pois, diante da natureza do negócio firmado, há situações em 

que tal procedimento é necessário para a recuperação do paciente. 4. 

Agravo interno não provido.” (STJ; AgInt-AREsp 1.331.616; Proc. 

2018/0182630-7; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; 

Julg. 18/02/2019; DJE 21/02/2019). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME 

CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME 

DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 

7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O contrato de plano de saúde pode limitar 

as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, 

delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento 

da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, 

Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 

18/12/2017). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem 

concluiu que seria indevida a recusa ao procedimento a que a agravada 

deveria ser submetida. Alterar esse entendimento demandaria reexame 

das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. A 

recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento 

do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que 

agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua 

higidez físico-psicológica. Precedentes. 5. Somente em hipóteses 

excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o valor 

estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar 

sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1338481/DF, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 

18/12/2018). “RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANOS DE 

SAÚDE. CLÁUSULAS LIMITATIVAS DEVEM SER REDIGIDAS COM 

CLAREZA. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE DA 

NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA. CONFIGURADA. 

PACIENTE TETRAPLÉGICA, COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS E 

ALIMENTAÇÃO POR SONDA GÁSTRICA. DANO MORAL. 

DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 

7/STJ. 1- Ação ajuizada em 15/09/14. Recursos especiais interpostos em 

1º e 2/9/15 e conclusos ao gabinete em 29/03/17. 2- Os propósitos 

recursais consistem em definir: i) se a operadora de plano de saúde está 

obrigada ao fornecimento de atendimento domiciliar (home care), apesar 

da ausência de previsão contratual; ii) acaso devida a cobertura, se sua 

negativa em favor da beneficiária produziu dano moral passível de 

compensação. 3- O volume de demandas envolvendo especificamente os 

limites de cobertura de planos de saúde estimulou o desenvolvimento da 

Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), ferramenta disponibilizada 

pela ANS que se tem demonstrado eficaz na solução de conflitos entre 

operadoras e beneficiários. 4- Apesar de situações pontuais de penumbra 

acerca do alcance da cobertura do plano de saúde, há outras hipóteses 

em que a expectativa do beneficiário não deve encontrar embaraços na 
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obtenção do tratamento de sua saúde. 5- A internação domiciliar (home 

care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente 

previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 

Precedentes. 6- Recomenda-se observar circunstâncias relevantes para 

a internação domiciliar, assim expostas exemplificativamente: i) haver 

condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento 

domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do 

médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente 

e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o 

custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em 

hospital. Precedentes. 7- Em relação aos litígios no campo da saúde 

suplementar, a conduta ilícita da operadora de plano de saúde, 

consubstanciada na negativa de cobertura, pode produzir danos morais 

ao beneficiário quando houver agravamento de sua condição de dor, de 

abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada. 8- Na hipótese 

concreta, primeiro e segundo graus de jurisdição registraram que a 

negativa de cobertura não produziu piora no estado de saúde da 

beneficiária do plano de saúde, e nenhum dano que ultrapasse o dissabor 

cotidiano. RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.” (STJ, 

REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018). Definida a obrigação da ré em 

custear todo o tratamento à autora em home care, com os medicamentes 

prescritos, resta dirimir se é necessário enfermeiro por 24 horas, 12 horas 

ou apenas cuidador. Após a instrução ficou esclarecido que o relatório 

médico de ID 10253057 não prescreveu a necessidade de enfermeiro por 

24 horas, mas que há necessidade de a autora ficar 24 horas em 

ambiente com ar condicionado, eis que faz uso diário de vários 

equipamentos, como oximetro, aerosol, infusão e aspirador. Além disso, a 

autora é traquestomizada e gastrostomizada precisando de atendimento 

de enfermagem. Nota-se que a recomendação foi de técnico de 

enfermagem por 12 horas, das 7:00 às 19:00 (ID 10253202), como já 

estava sendo fornecido pela ré, antes da tentativa de suspensão do 

serviço de home care. Além da prescrição de ID 10253202, as 

testemunhas ouvidas pelo juízo confirmam a necessidade de técnico de 

enfermagem por 12 horas. Com efeito o médico que a autora há 12 anos – 

Luís Carlos de Arruda, ao ser indagada a respeito de quais são os 

cuidados necessários, a testemunha respondeu que a paciente necessita 

de cuidador e técnico de enfermagem. Afirmou que a autora necessita de 

cuidados por técnico pelo período de 12 horas, necessitando de 

fisioterapia diária 1 vez ao dia ou, havendo alguma infecção, 2 vezes ao 

dia. Reafirmou a prescrição de home care e que a autora precisa de 

cuidador 24 horas e técnico de enfermagem por 12 horas. O fornecimento 

dos medicamentes prescritos e necessários para uso em home care não 

foram questionados pela ré. Quanto ao pedido indenizatório, não é difícil 

constatar o dano moral causado à autora, que adveio da recusa por parte 

da ré na continuidade de cobertura dos atendimentos em regime de home 

care, colocando em risco a vida da paciente, afetando sua personalidade, 

honra e integridade. Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de 

Justiça consolidou o entendimento: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERRUPÇÃO ABRUPTA DO 

ATENDIMENTO HOME CARE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. 

PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. MONTANTE 

INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A 

ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É 

pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a 

existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela 

operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse 

legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. 

Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. O valor arbitrado a título de danos 

morais pelo Julgador a quo observou os critérios de proporcionalidade e 

de razoabilidade, visto que o montante fixado não se revela exorbitante, e 

sua eventual redução demandaria reexame de provas (Súmula n. 7/STJ). 

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1315491/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018). “AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. 

NEGATIVA DE COBERTURA. NATUREZA ABUSIVA. RECUSA 

INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, 

havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver 

cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar 

o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes. 2. Nas 

hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da 

operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido 

no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à 

caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero 

aborrecimento. Precedentes. 3. É possível a revisão do montante da 

indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for 

exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, 

pois o valor da indenização, arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não 

é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos - recusa do plano 

de saúde em custear home care. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1236085/PE, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 08/05/2018). Em casos 

desta natureza, o julgador deve considerar as circunstâncias de cada 

caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a 

ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, 

alcançar essa equivalência. O ressarcimento pelo dano moral decorrente 

de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser 

usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma a sua 

fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições 

de quem paga. Levando em conta a extensão dos danos sofridos e a 

situação econômica das partes, arbitro o dano moral em R$ 8.000,00 (oito 

mil reais). Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de 

obrigação de fazer c/c danos morais proposta por MARIA LUIZA VITÓRIA 

JANUÁRIO LIMA em desfavor de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, para: a) confirmar parcialmente a tutela antecipada 

deferida, estabelecendo a obrigatoriedade do regime de home care de 

acordo com a prescrição médica e medicamentes solicitados, com 

disponibilização de técnico de enfermagem por 12 horas, das 7:00 às 

19:00; b) condenar a ré em danos morais na importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença 

(Súmulas 54 e 362-STJ). Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da 

condenação. Transitado em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034212-60.2019.8.11.0041 SENTENÇA EDER 

PEREIRA DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 03 de dezembro 

de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte 

autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de necessidade de adequação 

do valor da causa e falta de interesse de agir pelo pagamento 

administrativo. No mérito, defende a improcedência do pedido de 

complementação do pagamento administrativo ante o pagamento 

proporcional ao dano corporal e sustenta a necessidade da realização da 

prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 
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ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

EDER PEREIRA DA SILVA em face de SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA. Preliminares Rejeito a preliminar de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, sob argumento de que já 

realizou o pagamento da indenização ao autor administrativamente, uma 

vez que o adimplemento parcial do seguro não obsta o pleito judicial do 

complemento do valor. Igualmente, rejeito a tese de inadequação do valor 

da causa, eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, 

a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à 

perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se 

busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é 

meramente estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro inferior 

esquerdo computada em 50% (ID 26608658). Neste caso, para lesão em 

membros inferiores o percentual é de 70%. Dessa forma, 50% de 70% 

corresponde a 35%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. No caso, o autor recebeu administrativamente a quantia de R$ 

1.687,50. Portanto, abatendo a quantia recebida o autor faz jus, ainda, ao 

recebimento de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos) referente ao sinistro ocorrido em 03/12/2018. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá 

incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser 

devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por EDER PEREIRA DA SILVA em face de 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais 

e cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034171-93.2019.8.11.0041 SENTENÇA NEIDE 

ROBERTA DE CAMPOS propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 04 de maio de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação requerendo, 

preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no polo passivo da 

demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo e carência da ação por boletim de 

ocorrência sem validade. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por NEIDE ROBERTA DE CAMPOS em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda ao argumento 

de ilegitimidade processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). A seguradora ré 

alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de carência da ação por boletim de 

ocorrência sem validade, uma vez que o autor trouxe aos autos outros 

documentos capazes de comprovar o nexo de causalidade, a saber, o 

Boletim de Atendimento do Hospital e Pronto Socorro Municipal de 

Cuiabá/MT (TJMT, Ap. 0037309-95.2013.8.11.0041). Quanto a alegação de 

ausência de informações sobre o veículo envolvido no sinistro, o E. TJMT 

já firmou o entendimento de que "A AUSÊNCIA de DADOS, na petição 

inicial, acerca do VEÍCULO envolvido no acidente de trânsito não 

caracteriza prejuízo à defesa da seguradora ré, mormente para averiguar 

se houve ou não o recolhimento do seguro DPVAT, uma vez que a falta de 

pagamento do prêmio relativo ao seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). (N.U 

0018306-23.2014.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 

06/06/2016)." Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 
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demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão na mão direita computada em 25% (ID 26610187). Neste caso, para 

lesão em uma das mãos o percentual é de 70%. Dessa forma, 25% de 

70% corresponde a 17,5%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 17,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por NEIDE 

ROBERTA DE CAMPOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020590-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFER JULIANA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020590-11.2019.8.11.0041 SENTENÇA JHENIFER 

JULIANA DA COSTA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 11 de dezembro de 2017, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por JHENIFER JULIANA DA COSTA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro superior esquerdo computada em 50% (ID 26611055). 

Neste caso, para lesão em membros superiores o percentual é de 70%. 

Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 
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setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por JHENIFER JULIANA DA COSTA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar 

a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório 

DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020110-33.2019.8.11.0041 SENTENÇA CLAUDIANO 

FREIRE BEZERRA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 24 de dezembro 

de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte 

autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

necessidade de adequação do valor da causa, vício na representação e 

falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT ajuizada por CLAUDIANO FREIRE BEZERRA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que a parte 

autora não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório 

via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

entrega da documentação necessária à regulação do sinistro não impede 

a resolução do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada 

em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Igualmente, 

rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. Por 

fim, não há vício na representação, vez que da análise acurada dos autos 

verifica-se que a assinatura do autor no instrumento de procuração se 

assemelha a assinatura exarada em seus documentos pessoais, bem 

como é semelhante a assinatura exarada no laudo de avaliação médica 

realizado perante a Central de Conciliação. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no ombro esquerdo 

computada em 50% e na estrutura torácica computada em 10% (ID 

26616599). Neste caso, para a perda de mobilidade do ombro o percentual 

é de 25%. Dessa forma, 50% de 25% corresponde a 12,5%. Para lesão 

na estrutura torácica o percentual é de 100%, dessa forma, 10% de 100% 

corresponde a 10%. Somando as lesões, tem-se o percentual total de 

22,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 22,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por CLAUDIANO FREIRE 

BEZERRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização 

do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1036179-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ARCANJO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036179-43.2019.8.11.0041 SENTENÇA MIGUEL 

ARCANJO DA COSTA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 28 de fevereiro de 2019, o 

que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de 

adequação do valor da causa e falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por MIGUEL 

ARCANJO DA COSTA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir sob 

o argumento de que a parte autora não realizou o requerimento de 

indenização do seguro obrigatório via administrativa não merece 

prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro não impede a resolução 

do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo 

com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Igualmente, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no ombro direito computada em 75% (ID 26654941). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 

75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por MIGUEL ARCANJO DA COSTA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036259-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON FERREIRA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036259-07.2019.8.11.0041 SENTENÇA JOILSON 

FERREIRA MAGALHAES propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 01 de junho de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa, inépcia por ausência de documentos e falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 
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Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

c/c indenização por danos morais ajuizada por JOILSON FERREIRA 

MAGALHAES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Preliminares A seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse 

de agir ante a ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a 

parte autora trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a 

ré, por inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial por 

ausência de documentos, haja vista o entendimento do E. TJMT de que "A 

AUSÊNCIA de DADOS, na petição inicial, acerca do VEÍCULO envolvido no 

acidente de trânsito não caracteriza prejuízo à defesa da seguradora ré, 

mormente para averiguar se houve ou não o recolhimento do seguro 

DPVAT, uma vez que a falta de pagamento do prêmio relativo ao seguro 

obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização 

(Súmula 257/STJ). (N.U 0018306-23.2014.8.11.0041, , SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016)." Por fim, rejeito a tese de 

inadequação do valor da causa, eis que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

requerida na exordial é meramente estimativa. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro superior esquerdo computada em 50% (ID 26685366). 

Neste caso, para lesão em membros superiores o percentual é de 70%. 

Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por JOILSON FERREIRA MAGALHAES 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040086-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELISSON DA CONCEICAO BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1040086-60.2018.8.11.0041 SENTENÇA WELISSON 

DA CONCEICAO BARRETO propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT em face de SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 11 

de fevereiro de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. 

A parte autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A 

parte ré contestou a ação arguindo a preliminar de necessidade de 

adequação do valor da causa. No mérito, defende a ausência de 

cobertura eis que o acidente noticiado não é abrangido pelo Seguro 

DPVAT instituído pela Lei 6.1974/74, e sustenta a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por WELISSON DA CONCEICAO BARRETO em face de 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA. Rejeito a 

tese de inadequação do valor da causa, eis que em ações de cobrança de 

seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que 

faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre 

nas demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

requerida na exordial é meramente estimativa. Depreende-se dos autos 

que o autor foi vítima de um acidente de trânsito no momento em que 

empreendia fuga policial, conforme demonstra a certidão de ocorrência 

juntada ao ID 27959027. Vejamos: “(...) a guarnição do CB PM Claudimar e 

SD PM Silvano, deparou com a motocicleta Honda CG Titan 125 FAN de cor 
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preta, placa NJD 3005 CAC-MT, dirigida por WELLISSON tendo como 

passageiro DEIVID, os quais não obedeceram a ordem de parada, e 

empreenderam fuga, sendo feito o acompanhamento pela guarnição, e só 

conseguimos fazer a detenção dos mesmos, quando ambos perderam o 

controle da direção e caíram da motocicleta, onde o seu condutor 

WELLISSON foi encaminhado ao Hospital Regional, e ficou internado sob 

cuidados médicos, com fratura na clavícula lado esquerdo. (...)” (ID Num. 

27959027 - Pág. 7) De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima 

de acidente automobilístico faz jus à indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova a demonstração do sinistro e 

dano dele decorrente. O contrato do seguro obrigatório tem por objeto 

“danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou 

por sua carga, a pessoas transportadas ou não” (Art. 2º, Lei 6.194/74). 

Conforme ensinamentos de Nery Júnior (2003, p. 198), “o negócio jurídico 

possui elementos que o constituem (existência), requisitos para que seja 

considerado válido (validade) e fatores que concorrem para que possa 

produzir efeitos no mundo jurídico (eficácia)”. Nesse contexto, o “objeto 

lícito, possível, determinado ou determinável” (Art. 104, Inciso II, do Código 

Civil) é requisito de validade de um negócio jurídico. Diniz (2008, p. 148) 

define que o objeto “deverá ser lícito, ou seja, conforme a lei, não sendo 

contrário aos bons costumes, à ordem pública e à moral”. De igual modo, 

Peluso et al. (2014, p. 82) entende que “o objeto haverá de ser lícito, ou 

seja, não proibido por lei, nem contrário à ordem pública, à moral ou aos 

bons costumes”. À medida que o acidente de trânsito decorre da prática 

de ato ilícito, seu objeto é ilícito, portanto, conforme preceito legal, não 

possui validade. Dessa forma, o negócio jurídico é nulo quando “for ilícito, 

impossível ou indeterminável o seu objeto” (Art. 106, Inciso II, do Código 

Civil). No mesmo sentido, está sedimentado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso que, no caso de sinistro ocorrido 

durante fuga de autoridade policial, a indenização é indevida. RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – SINISTRO OCORRIDO DURANTE 

FUGA DE AUTORIDADE POLICIAL – ATO DOLOSO DA VÍTIMA – 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA - PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – 

AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.1. Em que pese a Lei nº 

6.194/74 exigir simples prova do acidente e do dano decorrente, a ação 

dolosa da vítima de acidente de trânsito, impede o amparo da norma que 

rege o seguro obrigatório DPVAT, ainda que sua finalidade seja de cunho 

social.2. A inversão do ônus sucumbencial é decorrência natural de 

decisão de provimento do recurso de Apelação.(N.U 

1010534-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) APELAÇÃO - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO OCORRIDO DURANTE FUGA DE AUTORIDADE POLICIAL - 

AÇÃO DOLOSA DO AUTOR - PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL - ROUBO - 

IMPOSSIBILIDADE DE AMPARO PELA LEI Nº 6.194/74 - INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO.Em que pese a Lei nº 6.194/74 exigir simples 

prova do acidente e do dano decorrente, a ação dolosa da vítima de 

acidente de trânsito ocorrido durante a prática de ilícito penal, impede o 

amparo da norma que rege o seguro obrigatório DPVAT, ainda que sua 

finalidade seja de cunho social.(N.U 0040161-87.2016.8.11.0041, , 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017) Nessas condições, 

não há que se falar no dever de indenizar, uma vez que, ausente a licitude 

do objeto, a nulidade do negócio jurídico é a medida que se impõe. Posto 

isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por WELISSON DA 

CONCEICAO BARRETO em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO 

DO SEGURO DPVAT SA. Pela sucumbência, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00. No entanto, diante da gratuidade dos 

benefícios da Justiça gratuita a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até 

lá não houver alteração na situação de necessidade. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. 

R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010570-92.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Sergio 

Felicio de Souza Crisostomo contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S.A, ambos qualificados e representados nos autos. Narra o 

autor que é cliente da ré por meio da Unidade Consumidora de n.º 

6/210420-6, e que em 11/12/2017 compareceu em uma de suas agências 

para efetuar o parcelamento de suas contas em atraso, oportunidade em 

que foi informado da existência de 4 (quatro) faturas em aberto, nos 

valores de R$ 276,96 (duzentos e setenta e seis reais e noventa e seis 

centavos), referente ao mês de julho; R$ 233,34 (duzentos e trinta e três 

reais e trinta e quatro centavos), referente ao mês de setembro; R$ 

178,72 (cento e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), referente 

ao mês de outubro e R$ 254,19(duzentos e cinquenta e quatro reais e 

dezenove centavos), referente ao mês de novembro. Aduz que foi 

orientado a pagar a fatura mais antiga à vista, para que as mais recentes 

pudessem ser parceladas. Assim, assinou um termo de confissão de 

dívida para o pagamento de uma entrada de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais) e 7 (sete) parcelas no valor de R$ 85,65 (oitenta e cinco reais e 

sessenta e cinco centavos). Ato contínuo, pagou a entrada e também a 

fatura mais antiga, referente ao mês de julho, no valor de R$ 276,96 

(duzentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos). Ocorre que a 

fatura com vencimento em 04/01/2018 veio com reaviso de cobrança no 

valor de R$ 254,19 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dezenove 

centavos), referente ao mês de novembro/2017, que estava englobado no 

parcelamento de débitos efetuado. Além disso, também recebeu a 

confissão da cobrança em duplicidade no valor de R$ 276,96 (duzentos e 

setenta e seis reais e noventa e seis centavos), já com a compensação 

dos valores com a fatura com vencimento em 04/01/2018. Salienta que, 

não tendo condições financeiras para arcar imediatamente com o 

pagamento da parcela que ainda constava como inadimplida no valor de 

R$ 254,19 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos) por 

erro da ré, e, temendo a interrupção de sua energia elétrica, solicitou que 

o valor devido fosse abatido do crédito restante do valor de R$ 276,96 

(duzentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), cobrado em 

duplicidade, e a diferença fosse cobrada na fatura do mês de fevereiro. 

Afirma que a solicitação foi aceita pela ré. Contudo, em 17/02/2018 sofreu 

o corte de fornecimento da energia elétrica em sua residência. Assim, 

contatou a ré por telefone, quando lhe foi informado que o motivo da 

interrupção seria a existência da fatura no montante de R$ 254,19 

(duzentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), referente ao 

mês de novembro/2017. Explicou que o referido valor havia sido 

transacionado com a ré e a diferença do valor fatura seria incluída na 

fatura do mês de fevereiro/2018. No entanto, não obteve êxito em 

regularizar a pendência. Desse modo, para obter a religação de sua 

energia elétrica, foi obrigado a pagar o débito, que estava incluído no 

parcelamento, sob pena de não ter restabelecido o fornecimento em sua 

unidade consumidora. Diante disso, requer a condenação da ré à 

repetição de indébito no valor de R$ 219,92 (duzentos e dezenove reais e 

noventa e dois centavos), bem como ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais). Com a inicial, vieram os 

documentos. A inicial foi recebida, oportunidade em que foram concedidos 

os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor e designada a 

audiência de conciliação (id. 13412663). Realizada audiência de 

conciliação, as partes não chegaram à autocomposição (id. 14690698). 

Citada, a ré apresentou contestação acompanhada de documentos, em 

que requereu a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de 

regularidade da suspensão do serviço, ao argumento de que foi motivado 

pelo inadimplemento da fatura referente ao mês de novembro de 2017, 

vencida em dezembro (id. 15152279). O autor impugnou a contestação (id. 
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15553449). Instadas as partes a especificarem as provas a produzir, a ré 

requereu o julgamento antecipado da lide (id. 28169745), enquanto o autor 

nada manifestou (id. 30579648). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Como visto do relatório, trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais proposta por Sergio Felicio de 

Souza Crisostomo contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A. Inexistindo pedido de produção de outras provas além das já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide conforme 

me permitem os artigos 355, inciso I e 12, §2º, inciso VII (Meta 01-CNJ), 

ambos do Código de Processo Civil. A relação existente entre as partes é 

de consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da 

prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Compulsando os autos, 

verifica-se do Termo de Confissão de Dívida firmado pelo autor que o 

parcelamento abrangeu apenas os débitos vencidos em agosto, outubro e 

novembro de 2017, conforme o detalhamento de cálculo do demonstrativo 

de débito (id. 15553462). Logo, se o débito vencido em dezembro de 2017 

não foi englobado pelo parcelamento firmado e, se o autor não comprovou 

o seu adimplemento, não há que se falar em irregularidade da suspensão 

dos serviços. Com efeito, apesar de a relação existente entre as partes 

ser flagrantemente de consumo e estar sujeita às regras dispostas no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive, cabendo a inversão do ônus 

da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC; tal inversão não dispensa a 

autora do ônus de comprovar o seu direito. Pois apesar de a norma 

específica (CDC) prever a facilitação da defesa de seus direitos em razão 

da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é 

relativa e não a isenta do ônus previsto na norma geral (art. 373, inc. I, 

CPC), este in verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito;” A jurisprudência tem decidido, 

reiteradamente, no sentido de que ao consumidor cabe a comprovação do 

fato constitutivo de seu direito. A exemplo, colaciono as ementas do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA 

– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – MUNICÍPIO DE TESOURO – ALEGAÇÃO DE 

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODA REGIÃO – ALEGAÇÃO DE 

PERECIMENTO DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

ALEGADA INTERRUPÇÃO – PROTOCOLO QUE NÃO SE REFEREM AO 

PERÍODO DE INTERRUPÇÃO MENCIONADO NA INICIAL – REPORTAGEM 

QUE MENCIONA A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM OUTRA 

LOCALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO PERECIMENTO DE ALIMENTOS – 

AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA 

DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das 

razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da 

pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 

9099/95.A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da 

parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições 

financeiras para pagamento das custas processuais. A prova dos fatos 

constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 

373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de 

comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade 

da relação processual.Não havendo comprovação da alegada interrupção 

dos serviços na residência da parte promovente, sendo o protocolo 

juntado relativo a data diversa da indicada e não havendo prova do 

perecimento de alimentos, deve a pretensão ser julgada improcedente, 

sobretudo quando a reportagem juntada relata a interrupção em localidade 

diversa.Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a 

improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.Sentença 

mantida.Recurso desprovido. (N.U 8010198-73.2017.8.11.0036, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

09/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019 - Negritei)” In casu, cabia ao 

autor demonstrar o adimplemento da fatura que motivou a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em sua residência, de forma a comprovar 

o fato constitutivo de seu direto, ônus do qual não se desincumbiu. 

Ademais, no que diz respeito à repetição do indébito, o autor reconhece 

os valores pagos em duplicidade, relativos à fatura de julho de 2017 foram 

compensados na fatura com vencimento em janeiro de 2018 e, portanto, 

deixou de demonstrar a que se refere o valor pleiteado a título de 

repetição de indébito. A partir dessas premissas, diante da ausência de 

prova do fato constitutivo do direito do autor, a improcedência dos pedidos 

iniciais é medida que se impõe. Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos desta ação 

de indenização por danos morais e materiais proposta por Sergio Felicio 

de Souza Crisostomo contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A. Custas pelo autor, bem como honorários advocatícios, que 

fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º 

do CPC). No entanto, sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 

situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024764-63.2019.8.11.0041 SENTENÇA ALLAN 

JEFFERSON DA CRUZ propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 23 de fevereiro de 2019, o 

que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a 

exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo as preliminares de falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo e inépcia da petição inicial por ausência de 

boletim de ocorrência. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por ALLAN JEFFERSON 

DA CRUZ em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que o autor não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo. Ademais, a 

ausência de entrega da documentação necessária à regulação do sinistro 

não impede a resolução do feito, em razão da resistência administrativa 

caracterizada em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 

35425/2017). Igualmente, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial 

por ausência de boletim de ocorrência, uma vez que o autor trouxe aos 

autos outros documentos capazes de comprovar o nexo de causalidade, 

a saber, a certidão de ocorrência do SAMU e o Boletim de Atendimento do 

Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT (TJMT, Ap. 

0037309-95.2013.8.11.0041). Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. A certidão de ocorrência apresentada pela parte 

autora é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro, uma vez que 
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fora lavrado pela equipe que se locomoveu ao local do fato, havendo, 

inclusive, descrição das circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios 

da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro inferior esquerdo computada em 10% (ID 27130073). 

Neste caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%. 

Dessa forma, 10% de 70% corresponde a 7%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 7% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 945,00 (novecentos e 

quarenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ALLAN JEFFERSON 

DA CRUZ em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 945,00 (novecentos e 

quarenta e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015413-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON CIGERZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 14:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015413-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON CIGERZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 14:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006398-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FERNANDO DE SOUZA ROHENKOHL OAB - 060.473.071-32 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 08:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006398-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FERNANDO DE SOUZA ROHENKOHL OAB - 060.473.071-32 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 08:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006415-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

CARLOS ROBERTO DE SA PEREIRA OAB - 513.895.251-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 08:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006415-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

CARLOS ROBERTO DE SA PEREIRA OAB - 513.895.251-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 08:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015436-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTEIR SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 08:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015436-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTEIR SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 08:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034342-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS REIS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a 

contestação e documentos que a acompanham. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034723-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YANKA MARIANE SABINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, querendo, apresente 

impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017203-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ELIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017274-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELTON FERREIRA GASPAR XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 65 de 759



(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017205-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLYN MACIEL E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017338-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. C. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RUTHIANA CARLA DE CAMPOS OAB - 023.908.391-18 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017474-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 
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primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017497-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO EVERSON ROSARIO MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017502-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS JADERSON SILVA DINIZ MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017515-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES VILALBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017603-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDEVILSON TELIS DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036669-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. B. (EXEQUENTE)

ELAYNE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, querendo, apresente 

impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051019-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. S. L. G. (AUTOR(A))

JOICIMARA DE SOUZA LOPES (AUTOR(A))

R. K. S. M. (AUTOR(A))

R. D. S. G. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, ouça-se o 

Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029820-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE CONRADA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, ouça-se o 

Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017674-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. APARECIDA MOREIRA DE SOUZA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AYSLAN CLAYTON MORAES OAB - MT8377-O (ADVOGADO(A))

MARIELLA FERNANDES MACCARI OAB - MT23253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento 

das custas e das despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017062-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento 

das custas e das despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017709-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA PACIFICO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 
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dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015440-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RAFAELA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 08:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015440-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RAFAELA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 08:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015471-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID EMANOEL VALVERDE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 09:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015471-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID EMANOEL VALVERDE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 09:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015596-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 09:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015596-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 09:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015575-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ADAN ROSA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 09:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015575-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ADAN ROSA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 
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comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 09:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015213-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FERREIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito das custas para expedição e cumprimento da carta 

precatória, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003005-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT8674-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014793-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MUSSONI ORTOLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419-O (ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN (REQUERIDO)

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (REQUERIDO)

THAYS FERNANDA DALAVALLE (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015606-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BOTELHO WALDOW (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 09:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015606-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BOTELHO WALDOW (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 09:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015811-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CAROLINI DE ALMEIDA ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 10:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015811-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CAROLINI DE ALMEIDA ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 10:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027727-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZENAIDE DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015828-15.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA COSTA FREIRE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 10:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015828-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA COSTA FREIRE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 10:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021062-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016118-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ANDERSON RADI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 10:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016118-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ANDERSON RADI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 10:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008608-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORLY RIBEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008412-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE SOUZA GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003921-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY FERNANDES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016499-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE DA SILVA LANDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 
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Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 10:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016499-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE DA SILVA LANDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 10:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016228-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR XAVIER DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 11:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016228-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR XAVIER DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 11:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039630-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JOSE ALMEIDA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006005-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016348-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANDE PINTO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 11:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016348-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANDE PINTO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 11:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016238-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SLUSARSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 11:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016238-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SLUSARSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 11:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030932-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MARICICA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016481-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSME DE JESUS PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 11:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016481-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSME DE JESUS PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 11:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027766-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIO FRANCISCO SERPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017282-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DOMINGOS VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011045-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIA TRINDADE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012712-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MARCIONEI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010552-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE GARCIA VELASCO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008343-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015823-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038513-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CAROLINE PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000697-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MENDES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037417-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSAMAR DE OLIVEIRA BATTISTELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017474-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BARATELA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial 

juntado no Id. 29318826, conforme ordenado no despacho de Id. 

28979724. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017759-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIELY MENDES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1017754-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017737-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MIGUEL NUNES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000025-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR (REU)

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME (REU)

 

Segundo estabelece o art. 242, do CPC, a citação deve ser pessoal ou na 

pessoa do representante legal, tanto que na citação por AR, segundo art. 

248, § 1º, do referido instituto processual, a carta deve ser entregue ao 

citando, devendo o carteiro colher a respectiva assinatura no recibo. De 

igual modo, em se tratando de pessoa jurídica, a citação só será 

considerada válida, quando recebida por pessoa com poder de gerência 

geral ou de administração ou, ainda, por funcionário responsável pelo 

recebimento (§ 2. º). Desse modo, considerando que a citação Id. 

18449406 não ocorreu nos moldes previstos em lei, a fim de evitar futura 

nulidade processual, determino que se renove o ato, devendo ser 

expedida carta com AR em mãos próprias. Intime-se a parte autora para, 

caso queira, efetuar o recolhimento da diligência, a fim de que a citação 

ocorra por meio de mandado. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017212-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOMICIANO ALVAREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT13565-O 

(ADVOGADO(A))

 

Conforme se infere dos autos, a parte autora interpôs recurso de Agravo 

de Instrumento contra a decisão que indeferiu a liberação do valor 

depositado nos autos por entender tratar-se de decisão precária, passível 

de modificação, o que deve ser mantido até decisão de mérito do recurso. 

Quanto ao mais, constata-se tratar aqui de processo sem questões 

processuais a serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que a parte ré pugna pela produção de outras provas, 

determino seja intimada para assim se pronunciar, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1017207 Nr: 30663-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICHARD DENIS STEVENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELECTRUM CAPITAL PESQUISA DE RECURSOS 

MINERAIS LTDA, POCONÉ GOLD MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENRICO FRANCAVILLA - 

OAB:172565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RUY JANONI DOURADO - 

OAB:128.768-A/SP

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

“Ação pelo Procedimento Ordinário” proposta por Richard Denis Stevens 

em face da Electrum Capital Pesquisa de Recursos Minerais Ltda e da 

Poconé Gold Mineração Ltda, a fim de declarar nulos os aditivos 

contratuais (fls. 93-96), com fundamento nos artigos 166, II c/c 104, II, do 

Código Civil, e condenar a primeira ré, com fulcro nos artigos 389 e 475 do 

Código Civil e a segunda ré, com fulcro nos artigos 186 e 927 do Código 
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Civil, a pagarem ao autor, solidariamente, nos termos do art. 942, caput, 

parte final, do Código Civil, o valor equivalente a US$ 780.000,00 

(setecentos e oitenta mil dólares), mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 

1º, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

contar da citação.Condeno, ainda, a primeira ré ao pagamento da quantia 

equivalente a 1% (um por cento) dos valores de receita por ela auferidos 

e relacionados à produção e venda de produtos minerários 

correspondentes às áreas que constituem o objeto do contrato (cláusula 

3.2), com fundamento no art. 402 do Código Civil, a ser apurada em 

liquidação de sentença.Condeno as rés ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor equivalente atualizado de US$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil 

dólares), com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 

virtude da importância da causa, devendo a primeira ré pagar ainda, a 

título de honorários advocatícios, sobre o resto do montante da 

condenação, em percentual a ser definido quando liquidado o julgado, nos 

termos do § 4º, II, do art. 85 do Código de Processo Civil.Declaro, por fim, 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1088376 Nr: 5384-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO WAGNER PASCOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUART HOME RESIDENCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MAIA MACEDO - 

OAB:20.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação 

de Restituição de Valores c/c Danos Morais e Materiais proposta por João 

Wagner Pascoto em face da Vanguart Home Residencial Ltda, 

condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a 

natureza e importância da demanda. Declaro, por sentença, extinto o 

processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, dê-se vista à parte autora. P. 

I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1094562 Nr: 8228-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, O. T. C. 

ORGANIZAÇÕES TRANSPORTES CARVALIMA LTDA, DEJALMO FEDRIZZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA PETRILLI COELHO DE 

SOUZA - OAB:OAB/ 19820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE TEIXEIRA RIBEIRO - 

OAB:OAB/SP 256481, Eduardo Chalfin - OAB:OAB/MT 20.332-A, 

ROBERTO LULIA ALVES LIMA - OAB:OAB/SP 223861

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais proposta por 

Carvalima Transportes Ltda e O. T. C. Organizações Transportes 

Carvalima Ltda – EPP em face do Banco Volkswagen, a fim de confirmar, 

em definitivo, a tutela concedida em antecipação, e de condenar o réu à 

devolução à autora O. T. C. Organizações Transportes Carvalima Ltda – 

EPP do Certificado de Registro do Veículo de placa JZI-9051, 

acompanhado do Documento Único de Transferência (DUT) devidamente 

assinado e dos documentos que comprovam a quitação do contrato de 

arrendamento mercantil, de acordo com a Lei 11.649, possibilitando a 

transferência do bem; a condenação ao envio dos documentos 

necessários à transferência dos demais veículos, obrigando-se, as 

autoras, a cumprirem o que sugeriram no item “c” do requerimento, a fim 

de que o réu comprove em 30 dias o envio dos itens exigidos por lei para a 

transferência dos caminhões, com os DUT devidamente assinados, 

comprovantes de quitação dos contratos e liberação dos 

gravames.Condeno o réu, ainda, ao pagamento do valor de R$ 48.842,80 

(quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte centavos), a 

título de danos materiais, com fulcro nos artigos 186, 389, 402 e 927 do 

Código Civil, pela demora na transferência dos veículos, acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar 

da citação, mais as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, pelo tempo de 

dedicação e pelo valor e importância da causa.Declaro, por fim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1140049 Nr: 27375-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, LAERCIO FAEDA, 

RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, ELISE FAEDA - OAB:17.054/O, ELISE FAEDA - 

OAB:17054, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por Faeda Advogados 

Associados em face do Banco do Brasil S/A, a fim de arbitrar em R$ 

26.434,51 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta 

e um centavos), o valor a ser pago pelo réu aos ocupantes do polo ativo 

da ação, a título de honorários advocatícios convencionados pelas partes 

no contrato, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com 

fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código 

Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da 

citação, condenando o réu ao pagamento das despesas processuais e 

dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor arbitrado, 

com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

considerando, para tanto, a natureza da causa e o tempo de dedicação 

profissional.Declaro, por consequência, extinto o processo com resolução 

do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, ouça-se a parte autora. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1140755 Nr: 27719-89.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO, MARIA CRISTINA 

FLORES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA APARECIDA FERNANDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR ANDRADE 

AMORIM - OAB:17966/E, RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - 

OAB:18646, Tassio Vinícios Gomes de Azevedo - OAB:13.948

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por Roberley 

Rodrigues Ribeiro e Maria Cristina Flores Figueiredo em face de Joana 

Aparecida Fernandes Silva, a fim de arbitrar em R$ 17.102,61 (dezessete 

mil, cento e dois reais e sessenta e um centavos) o valor a ser pago pela 

ré, a título de honorários advocatícios convencionados pelas partes na 

cláusula sexta do contrato, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da 

Advocacia, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código 

Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da 

citação, condenando a ré ao pagamento das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor arbitrado, com 

fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando, 

para tanto, a natureza da causa e o tempo de dedicação 

profissional.Declaro, por consequência, extinto o processo com resolução 
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do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, ouça-se a parte autora. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1153919 Nr: 33466-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE ARAUJO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP AUTO GESTÃO EM SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DA SILVA 

CAVALCANTE - OAB:24.923 DF, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE 

ARAUJO - OAB:20.334/DF, VANESSA MEIRELES RODRIGUES - 

OAB:19.541/DF

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais 

proposta por Fabiane Araujo Simões em face da GEAP Autogestão em 

Saúde, a fim de confirmar a tutela provisória de urgência, consistente na 

obrigação de fazer, ou seja, de proceder aos exames de pré-natal e ao 

procedimento cirúrgico para a realização do parto, incluindo despesas 

médicas e hospitalares e medicamentos; e de condenar a ré ao pagamento 

das despesas apresentadas, no valor de R$ 9.559,98 (nove mil, 

quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), a título de 

danos materiais, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com 

fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código 

Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da 

citação, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme se viu acima, e 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença (Súmula 362 

do STJ), além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em conta o 

zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa.Declaro, por 

sentença, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se.P. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016770-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1016770-47.2020.8.11.0041 – PJE Ação Declaratória de 

Prorrogação de Mandato e de Suspensão de Assembleia Geral Ordinária 

com pedido de tutela de urgência Requerentes: Associação Alphaville 

Cuiabá Cuida-se de Ação Declaratória de Prorrogação de Mandato e de 

Suspensão de Assembleia Geral Ordinária com pedido de tutela de 

urgência proposta pela ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ, devidamente 

qualificada nos autos, por meio da qual alega, em síntese, tratar-se de uma 

associação de moradores e que os atuais cargos eletivos que a 

representam perante os seus associados foram eleitos em 17 de abril de 

2018, através de Assembleia Geral Ordinária, ocasião em que foram 

preenchidos os cargos do Comitê Executivo, composto de seu Diretor 

Presidente, de Diretor Vice-Presidente e de Diretor Administrativo, além de 

outros cargos instituídos no art. 22 do seu Estatuto Social. A requerente 

esclarece que o Diretor Presidente exerce suas funções executivas com 

os outros membros do Comitê Executivo e com os conselheiros membros 

do Comitê Diretor e do Conselho Fiscal, cujos mandatos possuíam vigência 

até o dia 17 de abril de 2020, conforme art. 22 do referido estatuto, de 

modo que deveria a associação realizar nova Assembleia Geral Ordinária 

nos primeiros quatro meses do ano tendo como pauta as eleições para 

novos ocupantes desses cargos. Argumenta que, em virtude da pandemia 

do novo coronavírus, foram expedidos os Decretos Estaduais 407, de 16 

de março de 2020 e 413, de 18 de março de 2020, que determinaram 

suspensões de eventos com aglomeração de mais de 200 pessoas. Alega 

que, considerando o número de 729 lotes residenciais construídos em sua 

área, sendo 586 deles lotes residenciais unificados, e o perigo iminente de 

proliferação e contaminação pelo Covid-19, com vistas, assim, ao 

bem-estar coletivo, pede, liminarmente, em sede de tutela provisória de 

urgência, a suspensão da Assembleia Geral Ordinária marcada para o 

mês de abril do ano em curso pelos próximos 90 dias e que seja declarada 

a prorrogação dos atuais mandatos do Conselho Diretor, do Comitê 

Executivo e do Conselho Fiscal, assim como da prestação de contas. 

Junta documentos. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 300 e 

seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de 

urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). É fato 

do conhecimento de todos que a humanidade enfrenta uma pandemia por 

conta no novo Corovavírus, o Covid-19, que vem impondo a restrição da 

liberdade das pessoas como forma mais eficaz de enfrentamento do 

problema, a fim de evitar um índice de contágio superior à capacidade de 

tratamento hospitalar dos grandes centros de concentração humana. O 

primeiro Decreto Estadual citado pela requerente, de número 407, de 16 de 

março de 2020, dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional e suspende eventos em 

ambientes fechados promovidos pela Administração Pública Estadual com 

mais de 200 pessoas, incluindo congressos, conferências, palestras e 

congêneres, como maneira de prevenção de contágio pelo coronavírus, 

sugerindo a instituição do sistema de teletrabalho e revezamento de 

jornada de trabalho aos servidores com suspeita de contaminação. No 

Decreto Estadual seguinte, 413, de 18 de março do ano em curso, novas 

medidas foram adotadas pelo Poder Público, ficando recomendada, no 

âmbito do setor privado do Estado de Mato Grosso, a suspensão de 

eventos, feiras, cinema, clubes, missas, cultos, bares, restaurantes, 

boates e congêneres. Conforme se vê, a pretensão da requerente 

encontra apoio nas determinações e recomendações normativas baixadas 

pela Administração Pública Estadual e busca, tão somente, seguir os 

mesmos cuidados e adotar medidas similares, preocupada com o fato de 

necessitar da realização da Assembleia Geral Ordinária para eleição dos 

novos ocupantes dos seus cargos administrativos, cuja providência 

resulta de uma exigência do seu Estatuto Social, com período previamente 

definido para isso acontecer e que coincide com o atual momento de 

isolamento social. Considerando a importância que representa para os 

seus associados a eleição dos novos membros diretores da associação e 

levando em conta o grande número de moradores que poderiam se 

interessar em participar da mencionada assembleia, mostra-se, ademais, 

de inquestionável prudência o pleito formulado, que, enfim, outra coisa não 

significa senão evitar a aglomeração de pessoas e a consequente 

exposição de todas ao contágio do vírus e garantir, enquanto isso, 

legitimidade aos atuais ocupantes de cargos administrativos para que 

neles prossigam por mais tempo até que a situação volte à esperada 

normalidade. Tem-se, assim, a indispensável presença da probabilidade do 

direito para que se defira o pedido em caráter liminar, especialmente por 

não se vislumbrar qualquer prejuízo a quem quer que seja, mas benefícios 

a todos. Por outro lado, visualizando-se que a renovação dos cargos 

administrativos de direção da associação é uma imposição do seu Estatuto 

Social a cada dois anos, nos primeiros quatro meses desse último ano, 

findados em 17 de abril, ou seja, na semana passada, dois dias depois do 

ajuizamento desta ação – cujo pedido só está sendo examinado agora por 

conta do pagamento atrasado das custas processuais e da ordem de 

emenda à inicial, que se mostra desnecessária – inegável é o 

reconhecimento da presença, também, do perigo de dano às decisões e 

medidas administrativas dos membros que hoje se encontram nos cargos 

de direção e fiscalização da requerente. Diante do exposto, defiro o 

pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, a fim de 

suspender a realização da Assembleia Geral Ordinária marcada para o dia 

28 de abril de 2020, pelo prazo de 90 (noventa) dias, e de prorrogar, 

durante esse período, o prazo dos mandatos atuais do Conselho Diretor, 

do Comitê Executivo, do Conselho Fiscal e dos demais Diretores da 

Associação Alphaville Cuiabá. Determino seja intimado o Ministério Público 

Estadual para conhecimento e manifestação. Determino, ainda, à 

requerente, que dê ampla divulgação desta decisão no seu âmbito interno, 

para que todos os associados tenham dela ciência e possam, 

eventualmente, impugnar ou recorrer, comprovando nos autos o 
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cumprimento desta determinação até o dia 27 de abril (segunda-feira), 

véspera da assembleia que ora se suspende. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017158-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTACAO COUROS COMERCIO E ACESSORIOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (REQUERIDO)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cuida-se de “Pedido de Tutela Cautelar Antecedente” formulado por 

ESTAÇÃO COUROS COMÉRCIO E ACESSÓRIOS EIRELI (LE POSTICHE), 

pessoa jurídica de direito privado, em face de ROYAL BRASIL 

ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e de 

CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, representadas pelo CONSÓRCIO EMPREENDEDOR 

DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ, pessoais jurídicas de direito privado, 

igualmente qualificadas, por meio do qual se alega que a parte autora 

desde quando foi constituída em junho de 2018 sempre atuou nas 

dependências do shopping requerido, atuando no seguimento de venda de 

artefatos de couro e comercialização de bolsas, cintos, carteiras, artigos 

de viagem e acessórios, da franquia “Le Postiche”. Contudo, diz que, por 

conta da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19) e sua elevada 

capacidade de difusão, o shopping requerido fechou as portas desde 

21.3.2020, em obediência a decretos do governo estadual, fazendo com 

que sua empresa deixasse de exercer suas atividades comerciais, 

prejudicando, sobremaneira, os proveitos econômicos. Salienta que a 

empresa ré lhe encaminhou no dia 30.3.2020, proposta sobre os 

vencimentos de abril de 2020, postergando em 300 (trezentos) dias o 

pagamento dos valores referentes ao aluguel mínimo, aluguel variável e 

fundo de promoção e propaganda, reprogramando-os para 

fevereiro/2021, sem acréscimo de juros e multa, bem como reduzindo em 

20% as despesas comuns com vencimento para abril de 2020. Argumenta 

que tais medidas não se mostram totalmente eficazes, uma vez que apena 

a suspensão e prorrogação do prazo para pagamento geraria o acúmulo 

do débito nos meses subsequentes, mesmo com a indisponibilidade de 

pagamento, inviabilizando a futura retomada de suas atividades, sobretudo 

porque o seu faturamento de vendas está zerado, conforme atestam os 

inclusos documentos. Requer, assim, em caráter liminar, seja determinada 

a suspensão da exigibilidade e cobrança de todas as obrigações 

pecuniárias do contrato firmado com as empresas rés, independentemente 

de qualquer valor de venda, referente aos meses de março e abril, tendo 

em vista a redução drástica do faturamento em virtude da inatividade da 

empresa, bem como suspensa a exigibilidade e cobrança das prestações 

vincendas, em sua integralidade, enquanto perdurar o estado de 

calamidade pública. Requer, ainda, a título de tutela provisória de urgência, 

que a parte ré se abstenha de emitir boletos vincendos, evitando a 

cobrança futura e de enviar qualquer dos títulos emitidos para protesto, a 

fim de evitar futura inviabilização de operação bancária e/ou financeira, 

ou, alternativamente, seja aplicada a redução equivalente a 70% (setenta 

por cento) nas despesas condominiais, energia elétrica, e fundo de 

promoção e participação. Forma anexados documentos. É o relatório. 

Decido. As tutelas de urgência vêm reguladas pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, no qual se exige a presença de probabilidade do direito e 

do receio de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nenhuma dúvida 

paira sobre a imprevisibilidade e magnitude do fato, bem como das 

consequências econômicas que vêm provocando o fechamento do 

comércio por conta da quarentena estabelecida pelos governos federal, 

estadual e municipal, decorrente da pandemia de COVID-19, fato 

inconteste, o que provocou a interrupção das atividades comerciais da 

parte autora/locatária em shopping Center. Todavia, mesmo tendo a autora 

consideráveis argumentos, por desenvolver atividade empresarial, com 

verossimilhança na alegação de dificuldades em relação às despesas 

mensais, não se verifica a urgência para a concessão das medidas sem 

oitiva da parte contrária, uma vez que a própria parte autora diz que a 

empresa ré prorrogou em 300 (trezentos) dias o pagamento dos valores 

referentes ao aluguel mínimo, aluguel variável e fundo de promoção e 

propaganda, reprogramando-os para fevereiro/2021, sem acréscimo de 

juros e multa, bem como reduzindo em 20% as despesas comuns com 

vencimento para abril de 2020, numa clara demonstração da intenção da 

locadora de ajustamento do quadro frente à crise. Em que pese a 

relevância dos fundamentos invocados pela parte autora, com ocorrência 

de fato imprevisto, é necessário relegar a matéria para apreciação 

oportuna, após instaurado regularmente o contraditório, diante dos 

interesses em conflito a serem sopesados, o que, aliás, entendeu a 

jurisprudência paulista, in verbis: “Agravo de instrumento. Tutela 

antecipada em caráter antecedente. Restaurante em shopping Center. 

Decisão de indeferimento do pedido de suspensão de pagamento dos 

locativos. Pandemia. Pedido de suspensão de exigibilidade dos locativos 

por três meses. Diante da concessão de prazo de pagamento, pela ré, 

com início em outubro e o parcelamento, entende-se que não há perigo de 

dano, com necessidade de submeter a questão ao crivo do contraditório. 

Recurso desprovido, com outro fundamento. No caso, não se vislumbra a 

denominada urgência para concessão da tutela em caráter liminar, levando 

em consideração que a locadora concedeu prazo para pagamento em 

outubro e parcelamento. Os fundamentos expostos são evidentemente 

relevantes, com ocorrência de fato imprevisto, mas é necessário relegar a 

matéria para apreciação oportuna, após instaurado regularmente o 

contraditório, diante dos interesses em conflito a serem sopesados.” 

(TJSP – AI 20724613820208260000 – SP 2072461-38.2020.8.26.0000 – 

Rel. Kioitsi Chicuta – 17.4.2020 – destaquei). Nesse contexto, entende-se 

que não há perigo de dano, cabendo se submeter a questão ao crivo do 

contraditório, especialmente porque não foi debatida, tampouco sopesada, 

a imprevisão que atinge a sociedade como um todo, quando então a 

matéria poderá ser melhor avaliada e com maiores subsídios, com 

destaque à função social do contrato e a incidência do disposto no art. 

317 do CC, n verbis: “Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier 

desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do 

momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de 

modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação.” Portanto, 

nessa fase de cognição sumária, entende-se não ser o caso de se 

conceder a tutela cautelar perseguida em caráter antecedente, exigindo 

exame após o contraditório. Em face do exposto, indefiro o pedido de 

tutela de urgência. Cite-se a parte ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contestar o pleito, querendo, sob pena de revelia, nos termos do art. 306 

do Código de Processo Civil. Apresentada a defesa e depois de ouvida a 

parte contrária, conclusos. Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1017149-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Trata-se de “Embargos à Execução c/c Pedido de Efeito Suspensivo” 

propostos por GABRIELA DE ANDRADE, qualificada nos autos, em face de 

CAIXAS CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, por meio dos quais alega 

a embargante que, dirigindo-se até a Câmara de Dirigentes Lojistas da 

cidade de Sinop/MT, constatou uma negativação efetuada no dia 

24.2.2019 pela embargada. Esclarece que, surpreendida com o fato, uma 

vez que não firmou qualquer contrato de consórcio, tampouco realizou 

financiamentos com a embargada, solicitou desta cópia do suposto 

contrato firmado, que lhe foi encaminhado via e-mail no dia 20.3.2019, e, 

ao analisá-lo, constatou não ser sua grafia da assinatura constante do 

documento. Diante disso, informou tal fato à ré e solicitou fosse retirado o 

seu nome do Serasa, mas não foi atendida. Afirma que por conta da 

suposta aquisição do consórcio a embargada ajuizou execução, 

registrada sob o n. 1055043-32.2019.8.11.0041, em trâmite perante este 

Juízo, e negativou seu nome perante o Serasa. Diz que sempre residiu em 

Sinop/MT e jamais morou no endereço informado no contrato fraudado 
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como sendo em Cuiabá-MT. Esclarece que, além disso, no dia 6.3.2019 

recebeu uma ligação do Investigador de Polícia Civil de Cuiabá-MT de nome 

Victor Thiago, indagando se era proprietária de um veículo Pálio prata e 

que, diante da resposta negativa, informou-lhe que o veículo estava sendo 

utilizado para cometer roubos e furtos em Cuiabá-MT, e que o automóvel 

encontrava-se registrado em seu nome, o que a fez registrar um boletim 

de ocorrência. Argumenta que vem sendo vítima de diversas fraudes, 

tendo, por isso, ajuizado ação perante o Juizado Especial Cível Federal de 

Sinop-MT, visando o cancelamento e emissão de um novo CPC (processo 

1001058-47.2019.4.01.3603). Salienta que a embargada vendeu o 

consórcio sem os devidos cuidados, o que a obrigou a ajuizar no dia 

17.5.2019 a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais em face da Caixa Econômica Federal, perante a 1ª Vara 

Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT – processo n. 

1001833-62.2019.4.01.3603 e, mesmo assim, posteriormente, a 

embargada ajuizou a referida execução, esclarecendo que optou por 

ajuizar ação contra a Caixa Econômica Federal porque ela consta no 

referido contrato como comercializadora do consórcio (folha 7, campo 9). 

Requer, assim, seja declarada a conexão entre as ações, a fim de evitar 

decisões conflitantes ou contraditórias ou, então, subsidiariamente, seja 

suspensa a execução até o deslinde do referido processo pelo juízo 

federal e, a título de tutela de urgência, seja determinada a imediata 

retirada do seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito. É o relatório. 

Decido. Os documentos trazidos com a inicial apontam para uma possível 

existência de fraude, praticada com a utilização dos documentos da 

embargante, sendo clara a verificação de divergência entre a grafia das 

assinaturas apostas nos documentos pessoais e na “Proposta de 

Participação em Grupo de Consórcio por Adesão – Bens Móveis, Imóveis e 

Serviços”. Também restou demonstrado que, visando desfazer a 

contratação fraudulenta, a embargante ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da Caixa 

Econômica Federal, perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 

Sinop/MT – processo n. 1001833-62.2019.4.01.3603. A competência da 

Justiça Federal na causa ajuizada contra a Caixa Econômica Federal é 

absoluta em razão da pessoa, a teor do art. 109, I, da CF, e, por essa 

razão, não pode ser modificada por conexão ou continência. Também é 

verdade, que o ajuizamento de demanda exclusivamente em face da Caixa 

Consórcios S/A Administradora de Consórcios, entidade de direito privado, 

como neste caso, afasta a competência da Justiça Federal, nos termos do 

art. 109 da CF. Contudo, considerando que foi ajuizada ação em face da 

Caixa Econômica Federal justamente para desconstituir o título executivo 

cobrado na Execução n. 1055043-32.2019.8.11.0041, em trâmite perante 

este Juízo, justamente por constar no contrato a instituição financeira 

como comercializadora do consórcio, nenhuma dúvida existe quanto a 

existência de conexão entre as ações, impondo-se a reunião destas para 

evitar decisões conflitantes. Logo, considerando que a competência 

absoluta da justiça federal atrai para si os demais processos envolvendo 

a mesma questão, com suporte no art. 55 do Código de Processo Civil, 

determino sejam os presentes autos e o da execução correspondente, 

registrada sob o n. 1055043-32.2019.8.11.0041, encaminhados para a 1ª 

Vara Federal da Subseção judiciária de Sinop/MT, para serem associados 

ao Processo n. 1001833-62.2019.4.01.3603 e processados perante 

aquele Juízo, a quem caberá apreciar o pedido de exclusão do nome da 

embargante do Serasa. A remessa dos autos àquele Juízo fica 

condicionada ao decurso do prazo de 15 (quinze) dias para eventual 

recurso. Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017061-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. S. S. (REQUERENTE)

MARIANA VARGAS SIFUENTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência” proposta por 

ISABELLA VARGAS SIFUENTES SANTOS, representada por sua genitora 

MARIANA VARGAS SIFUENTES SANTOS, qualificada nos autos, em 

desfavor da UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, na qual se 

objetiva, em síntese, ordem judicial que garanta à autora a autorização de 

tratamento multidisciplinar, negado pelo plano de saúde. Segundo relato 

inicial, a autora nasceu prematura (33 semanas), apresentando 

dificuldades no desenvolvimento, cuja investigação se iniciou quando 

completou um ano de idade, sendo que até então apresentou atraso global 

de desenvolvimento, dificuldades na alimentação, refluxo de grau forte, 

alergia alimentar a proteína do leite e derivados, dentre outros. Consta que 

nesse período foram necessários tratamentos de fisioterapia, fonoterapia, 

porém sem obter o resultado esperado, tendo, então, sido recomendado 

pela Dra. Viviane Alvernaz o tratamento de “Fisioterparia Método 

Neuroevolutivo Bobath Baby” (sic), bem como fonoterapia e terapia 

ocupacional para melhor qualidade de vida da criança, o que vem sendo 

custeado pela autora, com a ajuda de familiares, tendo em vista a 

ausência de cobertura do plano, por se tratar de método diferenciado 

(Bobath). Colhe-se, ainda, que a menor chegou a fazer fonoterapia em 

clínica da Unimed, porém sem obter resultado satisfatório, não restando 

alternativa à mãe, senão busca atendimento em clínica particular, sem que 

a ré efetivasse o reembolso, sendo que depois de vários exames, a 

infante foi diagnosticada com “Transtorno Invasivo de Desenvolvimento – 

Autismo Infantil” (sic), associado a duas alterações genéticas 

consideradas patogênicas, com necessidade de tratamento” (sic), de 

fundamental importância para o fortalecimento e habilidades existentes e 

para formar aquelas ainda não desenvolvidas na criança. Enfim, segundo 

último laudo médico da Dra. Ana Cristina, médica psiquiatra, a genitora da 

autora procurou a requerida para que arcasse com o tratamento, porém 

foi informada de que o plano não possui psicólogo especialista em terapia 

comportamental Denver, por estar fora do rola da Agência Nacional de 

Saúde, tendo ela negado, ainda, o ressarcimento do tratamento já 

realizado. Pede, assim, a concessão da tutela de urgência, a fim de que a 

requerida seja compelida a autorizar o tratamento necessário à sua saúde. 

O pedido veio acompanhado de diversos documentos. É a síntese. Decido. 

Prevê o art. 300 do Código de Processo Civil, que a tutela de urgência 

poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito ou para evitar um perigo de dano ou prejuízo ao 

resultado útil do processo, o que se passa a verificar. A probabilidade do 

direito está consubstanciada, à primeira vista, na documentação que 

instrui a inicial, mais especificamente nos documentos pessoais da autora, 

na carteira do plano de saúde, na negativa ao reembolso das despesas 

com o tratamento e, sobretudo, na indicação médica para realização do 

tratamento “Modelo Denver”, que demonstram a existência de vínculo e 

relação jurídica de consumo entre as partes e a necessidade do 

tratamento. De outra sorte, colhe-se da mesma documentação não haver 

qualquer indício de que a autora esteja sob risco de sofrer prejuízo grave 

ou irreparável a justificar a concessão da medida em caráter liminar, vez 

que a indicação é para minimizar as consequências da patologia na vida 

da pessoa portadora da enfermidade. Desse modo, não preenchidos os 

requisitos necessários à concessão da medida requerida, indefiro o 

pedido de antecipação de tutela. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

conciliação designada para o dia 4 de agosto de 2020, às 8h, que será 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital - sala 7 (art. 

334, CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

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

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

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte 

requerida poderá contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, computados a partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a 

ausência de contestação importará em aplicação de revelia e 

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

autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá 

a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o 

que será certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora 
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para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro a gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Cumpra-se 

e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017607-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR APARECIDO TOSINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECONBANK (REU)

CARLOS ALBERTO ARRUDA SILVA (REU)

PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA FILHO (REU)

SAMIR GABRIEL DA SILVA (REU)

LAYSA VALERIA DE MACEDO (REU)

MONETO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A. (REU)

ADRIANO ANDERSON ROSA (REU)

MARCOS PAULO ARRUDA SILVA (REU)

ELAINE SOUZA SILVA (REU)

ALEXANDRE EDUARDO MOREIRA DIAS (REU)

ECON - AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI (REU)

ECON GLOBAL S/A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cuida-se de “Ação Ordinária de Resolução de Contrato com Devolução de 

Quantia Paga c/c Danos Morais e Materiais” intentada por GILMAR 

APARECIDO TOSINI, qualificado nos autos, em face de ECON 

AGENCIAMENTOS DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EIRELI, ECON GLOBAL S/A, 

MONETO SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S/A, ECOBANK, todas pessoas 

jurídicas de direito privado, qualificadas nos autos, bem como das 

pessoas físicas ALEXANDRE EDUARDO MOREIRA DIAS, SAMIR GABRIEL 

DA SILVA, MARCOS PAULO ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO 

ARRUDA SILVA, PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA FILHO, LAYSA 

VALERIA DE MACEDO e ELAINE SOUZA SILVA, igualmente qualificados, 

pelos fatos e fundamentos descritos na peça de ingresso. O autor relata 

ter firmado contrato de adesão para aquisição de “quotas de módulos de 

energia solar fotovoltaica com remuneração pelo lucro sobre a produção 

de energia no percentual mensal de 30% (trinta por cento) ao mês, com 

retorno de 360% (trezentos e sessenta por cento)” (sic) com a primeira 

ré, já tendo pago R$ 11.000,00, referentes a 11 quotas. Afirma que a 

aquisição deveria render, no período de 12 meses, 360%, o que não 

ocorreu, em decorrência da rescisão unilateral das rés, devendo, por isso, 

receber a quantia de R$ 16.800,00, conforme demonstrativo, salientando 

que os pagamentos foram efetivados por meio de terceira pessoa, sendo 

que o repasse dos valores investidos deveriam ser efetivados pela 

segunda e quarta requeridas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 

pedido de saque, o que não aconteceu, vez que recebeu apenas R$ 

500,00. Esclarece que o objeto do contrato era a aquisição de quotas, na 

planta, de módulos produtivos de energia solar fotovoltaica, instalado na 

modalidade de Condomínio de acordo com a Resolução Normativa 482, 

com redação dada pela Resolução Normativa 687, da Agência Nacional de 

Energia Elétrica, sendo que estes painéis fotovoltaicos geram energia 

elétrica e, essa energia gerada pelos módulos produtivos do sistema 

fotovoltaico deveria ser repassada a comerciantes, residências, 

indústrias, remunerando cada cota mensalmente aos contratantes, 

conforme item 2.2 do contrato e, que, por isso, deveria receber por mês 

até 30% (trinta por cento) do valor investido, abatendo-se deste 

percentual: 5% (cinco por cento) de taxa de administração, INSS, Imposto 

de Renda e a taxa para TED e crédito em sua conta, como consta no item 

“3 – da remuneração a que terão direito os CONTRATANTES” (sic), o que 

não ocorreu. Aduz que o termo “Efetivado com saldo de liderança” não 

significa que o valor caiu na conta bancária do investidor, mas sim que, 

para poder receber deve, obrigatoriamente, indicar outro investidor, 

cabendo a este terceiro o pagamento na conta do Autor por essa 

aquisição das quotas, o que alega não ter sido previamente pactuado, 

salientando que a parte ré teria apenas transformado o valor investido em 

debêntures, sem contar que constantemente tem ocorrido alteração na 

contratação. Por tais motivos, sustentado estarem presentes os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, pede a concessão do 

pleito antecipatório, a fim de que seja declarada a rescisão contratual; o 

bloqueio do valor total investido; o bloqueio de passaportes, CNH, e 

qualquer tido de transferência de bens dos sócios das empresas 

demandadas, bem como que seja a primeira requerida compelida a efetuar, 

todo dia 20 (vinte) de cada mês, o pagamento integral dos valores dos 

saques pleiteados. O pedido veio instruído com diversos documentos. É o 

relatório. Decido. O pedido, como se vê, está ancorado no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, valendo assinalar que o 

caput desse artigo exige, para a concessão da tutela de urgência, 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Observa-se, pois, que não se 

encontra presente o requisito da probabilidade do direito, que está a 

depender da fase instrutória, sobretudo porque as partes estão atreladas 

a um contrato, cuja dissolução implica obrigações contratuais, como 

encargos financeiros dentre outras que terão a sua legalidade apurada no 

deslinde da causa. Nesse passo, a concessão da medida nesse momento 

para rescindir o contrato anteciparia o pedido final da demanda, atribuindo 

responsabilidade aos réus antes mesmo de serem ouvidos ou de 

verificadas as alegadas violações contratuais, o que é inviável em sede 

de cognição sumária. Do mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano 

ou de resultado útil do processo, vez que eventual perda do valor 

investido, único argumento do autor para justificar a urgência, em caso de 

procedência, poderá ser reembolsado ao autor ao final, com seus 

acréscimos legais. Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, 

indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência de conciliação designada para o dia 4 de agosto de 2020, às 

08h30min, que será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital – sala 7 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro a 

gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017261-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VAREJO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES ECCLISSATO NETO OAB - SP182700 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1017261-54.2020.8.11.0041 – PJE Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência em Caráter Antecedente Requerente: Via Varejo S/A Requerida: 

Casa Bahia Comercial Ltda Cuida-se de Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência em Caráter Antecedente formulado pela VIA VAREJO S/A em 

face da CASA BAHIA COMERCIAL LTDA, ambas qualificadas nos autos, 

com base nas razões fáticas e jurídicas expostas na inicial. A requerente 

afirma explorar suas atividades em diversas lojas espalhadas pelo país e 

o seu estabelecimento, localizado na Rua Treze de Junho, n. 646/672 com 

a Rua Antônio Maria, n. 637, centro Sul, objeto de contrato de locação, 

está de portas fechadas desde 23.3.2020 em razão da pandemia do 
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Covid-19 que assola o país, por conta do Decreto 7.846/2020 do Município 

de Cuiabá, que determinou a suspensão de todas as atividades não 

essenciais, atingindo diretamente a abertura de praças comerciais. Alega 

a impossibilidade de execução do contrato por esse motivo imprevisível, 

inevitável e alheio a sua vontade, vez que não aufere renda, sem previsão 

do tempo que esse cenário durará. Diz que formulará, em ação principal, 

pedido de inexigibilidade/isenção de verbas devidas no âmbito do contrato 

no curso da pandemia e que, para não comprometer o pagamento do 

salário de seus funcionários, demitir parte de sua mão de obra ou, ainda, 

fechar lojas, iniciou tratativas para negociar despesas mensais, dentre as 

mais significativas os aluguéis e seus encargos (verbas). Argumenta que, 

imbuída de boa fé, propôs ao locador do imóvel em que está instalada a 

isenção das verbas durante o período da pandemia (aluguel mínimo, 

atualmente no valor de R$ 43.960,26 e demais encargos de locação), 

porém a requerida não concordou. Sustenta que a manutenção dessas 

verbas sem a obtenção de receita terá como consequência a demissão de 

funcionários ou o fechamento da loja, enquanto a requerida não terá 

praticamente nenhum custo. Assim, invocando a pandemia como evento 

de força maior e alegando ter ela provocado abrupta alteração das bases 

contratuais, nos termos do art. 478 do Código Civil, acrescido do art. 317 

do mesmo diploma legal e dos decretos municipais que suspenderam as 

atividades não essenciais, pede, em sede de tutela provisória de urgência 

antecipada em caráter antecedente (art. 303, § 1º, I, do CPC), seja 

suspensa a exigibilidade das verbas, isentando a requerente de seu 

pagamento durante o período de pandemia e, subsidiariamente, a redução 

em 90% do valor atual, de modo que seja obrigada a pagar apenas 10% 

de tal valor, ou, ainda, que o valor das verbas seja reduzido em percentual 

a ser fixado por este juízo. Junta documentos. É o relatório. Decido. De 

acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a 

concessão da tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, 

CPC). Conforme se extrai do relatório, o pedido da requerente se ampara 

no efeito danoso que a pandemia do novo Coronavírus vem provocando 

na economia não só no país, mas em todo o mundo, em virtude das 

medidas sugeridas ou impostas pelo Poder Público, em atendimento às 

orientações da área de saúde, com destaque para a Organização Mundial 

de Saúde – OMS, de fechamento dos estabelecimentos comerciais 

considerados não essenciais e de isolamento social das pessoas, 

recomendando-as para que fiquem em casa, entre outras tantas no 

mesmo sentido. A requerente atribui sua difícil situação financeira de 

momento a essa ocorrência, vez que não vem auferindo receita suficiente 

capaz de honrar com todas suas obrigações, e a compara ao evento de 

força maior, vez que imprevisível e alheia a sua vontade, invocando, para 

tanto, as disposições legais visualizadas nos artigos 317 e 478 do Código 

Civil, que assim prescrevem: “Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, 

sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o 

do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, 

de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.” “Art. 

478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação 

de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema 

vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e 

imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos 

da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.” Nenhum dos 

dispositivos a socorrem, contudo. Embora ligados a eventos imprevisíveis 

e extraordinários, como aqui, o primeiro está associado a uma mudança no 

valor da prestação de um determinado pagamento, o que não é o caso em 

apreço, e o segundo pressupõe onerosidade excessiva entre as partes, 

de forma que uma delas contará com extrema vantagem sobre a outra. Em 

comentários ao referido artigo já se decidiu assim: “A Teoria de Imprevisão 

como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será 

aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência 

do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à 

contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes 

contratantes.” (STJ, 4ª Turma, REsp 1.045.951, Min. Raul Araújo, 9.3.17, 

DJ 22.3.17) Não se está aqui diante de situação em que a parte requerida 

esteja em extrema vantagem sobre a requerente, uma vez que a 

prestação dos alugueres não sofreu modificação, de modo que o 

deferimento da medida, em qualquer das suas três postulações, implica em 

transferir para a requerida o infortúnio aparentemente vivido pela 

requerente e não em um equilíbrio contratual que os artigos citados 

sugerem. É certo que o atual momento de incertezas exigirá habilidades de 

todos para sobrevivência à crise, possivelmente com perdas que cada um 

deverá suportar particularmente, que serão maiores ou menores, de 

acordo com as providências que vier a tomar. A pretensão em exame não 

deve contar, todavia, salvo melhor entendimento, com o beneplácito do 

Judiciário. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão liminar da tutela 

provisória de urgência antecipada, em caráter antecedente e determino a 

intimação da requerente para que cumpra o disposto no art. 303, § 6º, do 

Código de Processo Civil. Inclua-se o assunto 12612, conforme Portaria 

57/2020 - CNJ. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Jones Gattass 

Dias Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018792-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GONCALVES LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1018792-15.2019.8.11.0041 – PJE JAIRO GONÇALVES LEAL, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c 

Indenização por Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 28.1.2019 sofreu um acidente 

fraturando o punho direito e tornozelo direito, provocando-lhe invalidez 

permanente, conforme atestam os inclusos documentos médicos, 

fazendo, assim, jus à indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com 

redação dada pela Lei n. 11.482/2007 e os danos morais sofridos em 

decorrência disso. Invoca a aplicação da teoria da dinamização do ônus 

da prova prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, com a 

inversão do ônus da prova. Requer o processamento da ação para, ao 

final, condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74. Ao final, para fins 

de prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a readequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido. Sustenta, ainda, a ausência de requerimento administrativo. 

Quanto ao mérito, diz não ser devido o pagamento de indenizado ao 

segurado inadimplente, como no caso da parte autora, enfatizando 

inexistir prova acerca da invalidez narrada ou do nexo causal entre a 

suposta lesão e o acidente de trânsito, especialmente porque o boletim de 

ocorrência elaborado com base de declarações unilaterais não possuem 

força probantes, bem como a ausência do laudo do IML e refuta a 

indenização por danos morais. Afirma que a condenação, caso ocorra, só 

deverá ser estabelecida após a comprovação da invalidez, mediante 

perícia médica, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de 

Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e, no 

mérito, pugna pela improcedência do pedido. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesões 

parciais incompletas, quantificadas em 50% e 75%. Em impugnação, a 

parte autora reitera os termos da inicia inicial e concorda com o resultado 

obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 
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pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), não há se falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Além disso, sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Quanto à ausência de requerimento administrativo, 

cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 
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Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e prontuário médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com fratura no 

punho direito e tornozelo direito, o que foi confirmado na “Avaliação 

Médica para Fins de Conciliação” anexada no Id. 26502674, que concluiu 

tratar-se de lesão parcial incompleta, sendo a primeira quantificada em 

50% e a segunda em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do punho 

direito e tornozelo direito, quantificadas em 50% e 75%, assim se inferindo 

do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, as perdas funcionais do autor correspondem a 25% e 25%, 

logo, considerando que as lesões no caso foram quantificadas em 50% 

(cinquenta por cento) e em 75% (setenta e cinco por cento), revela-se 

justa e adequada a fixação de 50% de 25% referente ao punho direito, do 

valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e 75% de 25% referente ao 

tornozelo direito, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), perfazendo um total de R$ 4.218,75 

(quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos). No que 

diz respeito à alegação da requerida de que a parte autora estava 

inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT e, por isso, não faz jus à 

indenização pretendida, impende esclarecer que, contrário ao afirmado, a 

inadimplência do prêmio do seguro obrigatório por parte do (a) proprietário 

(a) do veículo envolvido em sinistro não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização, conforme Súmula nº 257 do STJ, "in verbis": 

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” . Esse entendimento 

aplica-se a toda e qualquer vítima de acidente, independentemente de ser 

ou não proprietário do veículo, segundo se confere dos arestos a seguir: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 
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(DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO 

PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – 

IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA 

DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário 

inadimplente. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum 

efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica 

sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 1017502-67.2016.8.11.0041 – 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. no DJE 5.8.2019) – 

destaquei “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – ERRO MATERIAL 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO EVENTO 

DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA DE 

MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM 

PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe a 

Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo para 

recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019) - destaquei Desse modo, não há 

falar em compensação, como pretendido pela requerida. Respeitante à 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais, cumpre 

salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, não 

caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez que não 

restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Jairo 

Gonçalves Leal na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Indenização 

por Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.218,75 (quatro 

mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) - (Anexo da Lei 

n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Condeno-a, ainda, ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

cabendo pontuar, quanto à fixação da verba honorária, que quando o 

valor da condenação for ínfimo, como neste caso, a jurisprudência te 

adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno que seja o valor da causa, 

os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo 

não se aplicar as normas do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o 

princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037169-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IARA GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

IARA GOMES DOS SANTOS, qualificada qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 17 

de julho de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Diz que a ré negou receber o seu pedido 

administrativo, ao argumento de que faltava documentos, sendo, pois 

devida a indenização, conforme tabela contida na lei n. 6.194/74. Pede, 

assim, a procedência do pleito, com a condenação da ré ao pagamento, 

ainda, dos honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

ressalvadas as hipóteses do § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 75%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

interesse de agir em razão da falta de requerimento administrativo, bem 

como a carência da açaõ por ausência de boletim de ocorrência. Quanto 

ao mérito, alega não saber se o veículo estava segurado pelo DPVAT, pois 

não foi identificada a placa para, assim, se poder aferir o pagamento do 

prêmio. Em caso de condenação, pede a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando pela fixação da 

verba honorária em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como 

pela condenação da ré em litigância de má-fé. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito quanto às 

preliminares arguidas na peça de defesa, cabe assinalar, quanto à 
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primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de pedido administrativo não enseja a extinção do processo por 

falta de interesse de agir. Quanto à alegada ausência de boletim de 

ocorrência, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação do aludido documento 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial e no histórico clínico, sendo oportuno esclarecer também que a lei 

não exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência policial para comprovar 

o acidente de trânsito. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, 

cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em histórico médico e 

boletim de ocorrência do SAMU, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente 

de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticada com sequelas no segundo dedo da mão esquerda, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

75%. Desta feita, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente 

decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência 
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de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, 

impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional parcial descrita corresponde ao percentual de 10%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 10% revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 10% do teto máximo de R$ 13.500,00, que 

resulta em R$ 1.012,50. Quanto ao argumento da requerida de que a 

requerente não informou a placa do veículo, não se sabendo, por isso, se 

o automóvel é ou não acobertado pelo seguro DPVAT, assinale-se que a 

identificação do veículo sinistrado é irrelevante, diante do caráter social do 

seguro, não trazendo, a lei, a obrigatoriedade de identificação do veículo 

como requisito para a cobertura do seguro, contentando-se com o registro 

do fato em boletim de ocorrência ou outro documento para comprovar o 

sinistro. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por Iara 

Gomes dos Santos na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em 

face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais) - (Anexo da Lei 

n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cumprindo salientar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência tem se posicionado no seguinte sentido: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C.
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EDMILSON CARLITO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Complementação de Cobrança de Seguro Obrigatório” em face da PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 26 de 

dezembro de 2017 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Alega ter sofrido fratura de extremidade proximal de 

tíbia, tendo se submetido a cirurgia, que resultou em sequelas, fazendo, 

assim, jus ao pagamento da diferença da indenização paga a menor pela 

requerida em processo administrativo. Pede, pois, a procedência do pleito, 

com a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 3.375,00, além 

dos honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta no 

percentual de 75%. Em contestação, a requerida pede, em preliminar, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, no 

polo passivo da ide, alegando, no mérito, que o pagamento administrativo 

ocorreu de forma justa e proporcional, nos termos da lei, sendo certo que 

o negócio jurídico realizado com o segurado não possui defeito sanável, 

não havendo que se falar em diferença a ser paga, sendo carente a ação. 

Diz que, em caso de procedência do pedido, os juros deverão incidir da 

citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 

n. 580/STJ). Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o 

mérito, sobre a preliminar sustentada na peça de defesa, cabe assinalar 

não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Rejeita-se, pois, a 

preliminar. Quanto ao mérito, assinale-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Nesse contexto, observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudos médicos 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrentes 

do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com fratura em joelho direito, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74), para, assim, se aferir se 

existe diferença a ser paga ao autor. De acordo com a Tabela Anexa à Lei 

n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

75% revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25. Assim, levando-se em conta 
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que a requerida já pagou ao segurado a quantia acima, como relatado na 

própria inicial e comprovado em Id n. 20824022, não há se falar em 

acolhimento do pleito, visto não haver diferença a ser liquidada. Diante do 

exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por Edmilson Carlito 

de Almeida na Ação de Complementação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório proposta em face da Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

pouco tempo exigido para o seu serviço. Suspendo, porém, a cobrança, 

em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3, CPC). Decorrido o prazo 

para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

arquive-se o processo com as cautelas de costume. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. I. C.
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JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1026777-35.2019.8.11.0041 – PJE RODOLPHO PINHEIRO DOS 

SANTOS, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT de c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 21.8.2018 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, polifratura e 

fratura da coluna, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em 

grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem 

como que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo 

e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme § 8º, do 

art. 85, do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento em caso de 

indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a 

readequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido. 

Sustenta, ainda, a ausência de requerimento administrativo e a inépcia da 

inicial por ausência de documentos indispensáveis ao deslinde da 

demanda. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca da invalidez, 

pois sequer foi juntado laudo do IML, tampouco do nexo causal entre a 

suposta lesão e o acidente de trânsito, tendo em vista que o registro de 

ocorrência foi elaborado meses depois do sinistro, não possuindo força 

probante e refuta a pretensão de indenização por danos morais. Pede, 

enfim, em caso de condenação, que a indenização seja fixada conforme 

Lei n. 11.945/2009, e os juros a incidir a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesões 

parciais incompletas, quantificadas em 10% e 10%. Em impugnação, a 

autora reitera os termos da inicia inicial e pugna pela condenação da ré em 

litigância de má-fé, bem como a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais). As partes não se opuseram ao resultado 

obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), não há se falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Além disso, sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Quanto à ausência de requerimento administrativo, 

cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 
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FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Outra sorte não assiste à 

requerida no que se refere à inépcia da inicial e ao cerceamento de 

defesa, vez que, contrário ao afirmado, a inicial veio devidamente 

acompanhada de documentos suficientes ao deslinde da demanda, 

segundo se infere da documentação médica e do boletim de ocorrência. 

Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 
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solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e prontuário médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com lesão no 

segmento da coluna vertebral e joelho esquerdo, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada no Id. 25258201, 

que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, sendo a primeira 

quantificada em 10% e a segunda em 10%. Outrossim, cumpre esclarecer 

que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

segmento da coluna vertebral e joelho esquerdo, quantificadas em 10% e 

10%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas funcionais do autor 

correspondem a 25% e 25%, logo, considerando que as lesões no caso 

foram quantificadas em 10% (dez por cento) e em 10% (dez por cento), 

revela-se justa e adequada a fixação de 10% de 25% referente ao 

segmento da coluna vertebral, do valor total da cobertura, que resulta em 

R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) e 10% de 

25% referente ao joelho esquerdo, que resulta em R$ 337,50 (trezentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), perfazendo um total de R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Referente à proibição da 

requerida de comunicar-se com a parte autora extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento de que a 

requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé impõe-se 

esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na hipótese 

descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de elementos 

que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 

confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 

vantagem no processo, situação não verificada nos autos. Ademais, 

cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em 

litigância de má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, 

que à parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, 

que a conduta tenha trazido prejuízo à parte adversa, consoante se 

observa dos seguintes julgados: “Para a condenação em litigância de 

má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: 

que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

– CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – 

Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância 

de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas 

elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido 

oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta resulte 

algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual 

e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a 

condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 
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pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Rodolpho 

Pinheiro Dos Santos na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

c/c Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), deixando, porém, de 

condená-la em danos morais. Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à 

fixação da verba honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, 

como neste caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: 

“Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os 

honorários de advogado, que devem corresponder à justa remuneração 

do trabalho profissional; nada importa que o vulto da demanda não 

justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o 

advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. 

Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao 

determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor 

aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. 

Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 

85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar 

as normas do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da 

causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo 

legal, à instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020921-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SOUZA DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1020921-90.2019.8.11.0041 – PJE ALEXANDRE SOUZA DE 

ASSIS, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 10.8.2018 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, 

inicialmente, que a requerida tem dificultado o pedido administrativo, 

exigindo documentos não previstos em lei, sendo flagrante o interesse de 

agir. Diz ter sofrido fratura em membro superior direito, que lhe acarretou 

sequelas, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização do seguro 

DPVAT. Pede, assim, a procedência do pleito, com a condenação da 

requerida em honorários de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos 

moldes do § 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

Sustenta, ainda, a ausência da resposta do requerimento administrativo e 

a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 

e regular do processo, ao argumento de que o comprovante de residência 

juntado aos autos está em nome de terceiro, prejudicando, assim, a 

fixação da competência, requerendo, por isso, a regularização do feito 

Impugna a gratuidade da justiça e, no mérito, diz não ser devido o 

pagamento de indenizado ao segurado inadimplente, como no caso da 

parte autora, enfatizando inexistir prova acerca da invalidez narrada ou do 

nexo causal entre a suposta lesão e o acidente de trânsito, especialmente 

porque o boletim de ocorrência elaborado com base de declarações 

unilaterais não possuem força probantes, bem como a ausência do laudo 

do IML. Afirma que a condenação, caso ocorra, só deverá ser 

estabelecida após a comprovação da invalidez, mediante perícia médica, 

observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à 

referida lei, e que os juros deverão incidir da citação válida e a correção 

monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, 

por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Em impugnação, a parte autora reitera 

os termos da inicia inicial. As partes não se opuseram ao resultado obtido 

na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

do pedido administrativo - pendente de finalização, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 
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ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora comprovar o protocolo do requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, que se 

falar em falta de interesse de agir. Sobre a ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em 

virtude de irregularidade no comprovante de residência da autora, o que, 

segundo a requerida, prejudicaria a fixação da competência, impõe-se 

esclarecer que, como bem sustentado na impugnação, de acordo com a 

Súmula 540, do STJ “na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui 

faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do 

acidente ou ainda do domicílio do réu”. Assim, considerando que o 

endereço da seguradora é em Cuiabá, ainda que o comprovante juntado 

com a inicial esteja em nome de terceiro, de maneira algum isso afetaria a 

competência deste juízo para processar o feito. Por fim, no tocante à 

impugnação à gratuidade da justiça, impõe-se salientar que, segundo a 

regra contida no art. 4º da Lei Federal n. 1.060/50, não se pode exigir 

daquele que pleiteia os benefícios da justiça gratuita que produza prova de 

sua condição financeira e econômica insuficiente para arcar com o 

pagamento das custas e das despesas processuais, bastando que afirme 

não estar “em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Todavia, a 

jurisprudência tem compreendido que, havendo dúvidas acerca da 

declaração de hipossuficiência, pode a assistência judiciária gratuita ser 

revogada, cabendo “ao interessado apresentar as provas necessárias à 

verificação de sua incapacidade financeira, em especial, comprovantes de 

rendimentos e declarações de imposto de renda”[1] e à parte contrária 

provar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à 

revogação dos benefícios de assistência. Assim o entendimento da 

doutrina: “A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de 

pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, 

deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem 

comprometer seu sustento e o de sua família. Deve ser comprovada pela 

situação atual do interessado e não por ilações acerca de sua pretérita 

situação e empresário, proprietário ou pessoa de posses. (...)” (Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em “Código de Processo Civil 

Comentado e legislação extravagante”, Revista dos Tribunais, 2010, p. 

1562) No caso em comento, a requerida limita-se a deduzir a ausência de 

comprovação de renda da autora como não comprovação da 

hipossuficiência, sem qualquer prova de que ele reúna condições de arcar 

com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento e o 

de sua família. Por outro lado, a cópia da CTPS da parte autora comprova 

que a última renda auferida foi no ano de 2015, o que faz presumir que, de 

fato, ele não poderá pagar as despesas processuais sem comprometer o 

seu sustento. Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, 

cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[2] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 
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Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo médico, ao 

contrário ao afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrentes de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em cotovelo 

direito, o que foi confirmado na perícia médica realizada e anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no registro policial, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a requerente teve 

afetadas de forma parcial e definitiva as funções do cotovelo direito, 

quantificadas em 50%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um dos cotovelos corresponde a 25%, logo, considerando 

que a lesão é parcial e foi quantificada em 50%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 25%, do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Por fim, quanto ao prequestionamento, com a 

manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 

eventual interposição de recurso, pleiteado pela requerida, cabe assinalar 

que tal exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário 

deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Alexandre Souza De Assis na Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à 

fixação da verba honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, 

como neste caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: 

“Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os 

honorários de advogado, que devem corresponder à justa remuneração 

do trabalho profissional; nada importa que o vulto da demanda não 

justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o 

advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. 

Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao 

determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor 

aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. 

Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 

85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 
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maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar 

as normas do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da 

causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo 

legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] (TJ/MT - AI 

21123/2014 – Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 

j. 6.8.2014, p. no DJE 14.8.2014) [2] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013561-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO DAMACENO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

GREGÓRIO DAMASCENO SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Danos Morais” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, objetivando o recebimento do seguro obrigatório 

decorrente do acidente de trânsito que sofreu no dia 9.3.2019, com apoio 

em vários documentos, no valor da cobertura total prevista em lei ou, 

então, em valor a ser apurado em perícia técnica, bem como de danos 

morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Requer a inversão 

do ônus da prova (§ 1º, art. 373, CPC). Foram anexados documentos. A 

audiência de conciliação resultou inexitosa. No referido ato processual foi 

juntada a perícia técnica realizada, que atestou estar a parte autora 

acometida de invalidez parcial incompleta em ombro direito, quantificada 

em 75% (setenta e cinco por cento) e em estrutura torácica, quantificada 

em 10% (dez por cento – p. 238). Em contestação, a ré impugna a 

gratuidade da justiça e, em preliminar, argui a exceção de incompetência 

territorial, por residir a parte autora na Comarca de Sorriso-MT, ausência 

de requerimento administrativo, ausência de comprovante de residência 

em nome da autora, a ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, afirma 

inexistir cobertura para as despesas médicas suplementares, salientando 

que, além do mais, os recibos foram emitidos unilateralmente meses após 

o sinistro e sem qualquer relação com o sinistro. Argumenta que inexistem 

provas que demonstram o nexo causal entre o sinistro e as lesões, 

afirmando ser inservível como meio de prova o boletim de ocorrência 

policial porque lavrado unilateralmente após o sinistro, requerendo, assim, 

a improcedência do pleito. Diz ser da parte autora o ônus da prova do 

alegado. Foram anexados documentos. Em impugnação, a parte autora 

requer a condenação da parte contrária nas penas de litigância de má-fé, 

diante da comprovação nos autos da protocolização do requerimento 

administrativo, que foi recusado. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise da 

impugnação à gratuidade da justiça, bem como da exceção de 

incompetência territorial e, após, das preliminares arguidas pela parte ré. 

No que se refere à impugnação à gratuidade da justiça – assinale-se que, 

segundo preveem os §§ 3º e 4º, do art. 98 do CPC, presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural e a assistência da parte autora por advogado particular 

não impede a concessão de gratuidade da justiça. Nesses termos, caberia 

ao impugnante, comprovar a condição econômica dos beneficiários da 

gratuidade da justiça, mesmo tendo o Juízo considerado suficiente a mera 

afirmação de hipossuf iciência f inanceira. Neste sent ido : 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

LEI Nº 1.060/50. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRAPROVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. 

ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REEXAME 

DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de 

hipossuficiência econômica firmada pelo requerente da assistência 

judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na 

impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade 

possui capacidade para custear as despesas processuais. (...) 3. Agravo 

interno desprovido.” (STJ – AgInt no AREsp 419.104/AC, Rel. Min. Sérgio 

Kukina – Primeira Turma – j. 22.8.2017 – DJe 22.8.2017 – destaquei). Como 

se vê, não tendo a impugnante se desincumbido desse ônus, resultando o 

seu inconformismo em meras alegações, não trazendo para os autos 

qualquer prova documental apta a afastar a presunção de veracidade 

declarada de hipossuficiência financeira, impõe-se o afastamento de sua 

tese argumentativa. No que se refere à exceção de incompetência 

territorial, cumpre ressaltar que, de fato, de acordo com a procuração 

outorgada pela parte autora, esta reside na Rua Parentins, n. 1.077, jardim 

Amazônia, na Comarca de Sorriso-MT, o que é corroborado pelos demais 

documentos juntados aos autos. Contudo, a ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do 

seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu (Súmula 

540/STJ), ou seja, possui, a parte autora, tríplice opção de foro. No caso 

em apreço, a parte autora optou por ajuizar a ação no lugar de domicílio da 

parte ré, não havendo, assim, que se falar em deslocamento do processo 

para a Comarca de Sorriso-MT. No que se refere à primeira preliminar – 

ausência de requerimento administrativo – assinale-se que, fato, o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 
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se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

em que pese a prova da protocolização do requerimento administrativo, a 

ação foi contestada regularmente pela parte ré, não havendo, desse 

modo, que se falar em falta de interesse de agir. Respeitante à segunda 

preliminar – comprovante de residência em nome da parte autora – 

saliente-se que tal exigência mostra-se desnecessária porque, a teor do 

disposto nos arts. 46 e 53, V, ambos do Código de Processo Civil, bem 

como na Súmula 540 do STJ, na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT pode o autor ajuizar a ação no foro de seu domicílio, no 

local do acidente ou na sede da seguradora. A jurisprudência é neste 

sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - TRÍPLICE OPÇÃO DE 

FORO - DECLARAÇÃO OFICIOSA DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA - 

IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO - ELEIÇÃO DE FORO ALEATÓRIA - 

RESPALDO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA - DECISÃO QUE 

DECLINA DA COMPETÊNCIA - MANUTENÇÃO - Na ação de cobrança do 

seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do 

seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. (Súmula 

540, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015); - Nas 

ações de cobrança de seguro DPVAT, deve ser afastada a vedação à 

declaração oficiosa da incompetência relativa de natureza territorial (arts. 

65 e 337, §5º, CPC/2015 e Súmula nº 33, STJ), nas hipóteses em que a 

eleição de foro procedida pelo autor se mostrar aleatória, vale dizer, sem 

nenhum respaldo nas opções ofertadas pela legislação processual.” 

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.19.110939-6/000 – Rel. Des. 

Domingos Coelho – 12ª Câmara Cível, j. 13.11.2019 – DJe 18.11.2019 – 

destaquei). Logo, tendo a vítima de acidente de trânsito tríplice opção para 

o ajuizamento da ação e, levando-se em conta que preferiu o local de 

domicílio da seguradora, indiferente se torna a juntada de comprovante de 

residência em seu nome ou não. Assinale-se, quanto à primeira – 

alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A –, ressalte-se que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Assim, AFASTO as 

preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, de 

fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque ausente a opção 

de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 
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GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em relação ao argumento da 

parte ré de que o boletim de ocorrência policial é inservível como meio de 

prova porque elaborado após o acidente por declaração unilateral, cumpre 

anotar que, para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é 

dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstram o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, tendo sido 

este o entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída 

com documentos que demonstram que a parte autora se submeteu a 

atendimento médico exatamente no dia do sinistro anunciado no referido 

boletim de ocorrência, sendo oportuno esclarecer também que a lei não 

exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente 

de trânsito. Os documentos trazidos com a peça primeira, consistentes, 

em boletim de ocorrência policial, laudos, prontuários e receituários 

médicos, ao contrário do afirmado pela parte ré, demonstram, à saciedade, 

a ocorrência dos danos sofridos pela parte autora, decorrentes do 

acidente de trânsito ocorrido no dia 9.3.2019, o que foram confirmados por 

perícia técnica judicial, diagnosticada com invalidez parcial incompleta em 

ombro direito e em estrutura torácica, quantificadas, respectivamente, em 

75% e 10% - p. 238), cumprindo esclarecer que o sinistro ora analisado 

não tem nada a ver com o outro noticiado na peça de defesa, em trâmite 

perante outro juízo. Nesse contexto, estando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial da parte autora decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se 

passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidde de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, 

corresponde a 25%. Logo, considerando que as lesões no caso em tela 

são parciais e, por isso, quantificadas em 75% (setenta e cinco por 

cento), revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25%, valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos – 18,75% do valor global da cobertura). 

No que se refere às lesões na estrutura torácica, segundo a referida 

tabela, lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, 

etc..., corresponde a 100% (cem por cento), enquanto que as lesões 

neste caso são parciais e quantificadas em 10% (dez por cento), 

impondo-se a fixação de R$ 100% de 10%, do valor total da cobertura, 

que resulta em R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais – 10% do 

valor da cobertura), que somados alcançam R$ 3.881,25 (três mil e 

oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). Assinale-se, por 

fim, quanto à litigância de má-fé, que, para a configuração da litigância de 

má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, requer a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada e, além do 

mais, de acordo com a jurisprudência, a condenação em litigância de 

má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a 

conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à 

parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, que a 

conduta tenha trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa 

dos seguintes julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se 

necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a 

conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

– CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – 

Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância 

de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas 

elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido 

oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta resulte 

algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual 

e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a 

condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Na hipótese vertente, não restou configurada má-fé, tampouco 

prejuízo à parte adversa durante a instrução, não havendo que se falar 

em litigância de má-fé. Quanto aos danos morais, cumpre salientar que a 

simples recusa da seguradora em receber ou não responder ao pedido 

administrativo, deixando, assim, de resolver a matéria administrativamente, 

isso por si só não caracteriza o abalo moral sustentado, uma vez que não 

restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - 

INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - 

MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada 

na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da 

indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, 

não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do 

indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que 

foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (TJMT 

– N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019). No mesmo 

sentido: N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de 
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Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito 

Privado, j. 24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa 

de pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, 

dor ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos 

quais todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - 

Apelação Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita 

Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que 

se falar em responsabilização da requerida por danos morais. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Adriana Sandra Ribeiro de Souza na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.881,25 (três mil e oitocentos 

e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), que corresponde, 

respectivamente, aos percentuais de 10% e de 18.75% do valor global da 

cobertura, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do 

sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% 

ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

estes fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 

85, § 8º, do CPC, levando-se em conta, o pequeno valor da condenação, a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço, aplicando-se, neste caso, o princípio da causalidade. Proíbo a 

parte ré de incursionar na residência da parte autora para tratar de 

assunto relacionado a este processo. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as 

contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, 

CPC) P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012739-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CASTRO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

JEAN CASTRO DE SOUZA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Danos Morais” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, objetivando o recebimento do seguro obrigatório 

decorrente do acidente de trânsito que sofreu no dia 28.2.2019, com apoio 

em vários documentos, no valor da cobertura total prevista em lei ou, 

então, em valor a ser apurado em perícia técnica, bem como de danos 

morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Requer a inversão 

do ônus da prova (§ 1º, art. 373, CPC), bem como seja proibida a parte ré 

de incursionar em sua residência para tratar de interesse do processo. 

Foram anexados documentos. A audiência de conciliação resultou 

inexitosa. No referido ato processual foi juntada a perícia técnica 

realizada, que atestou estar a parte autora acometida de invalidez parcial 

incompleta em ombro direito, quantificada em 75% (setenta e cinco por 

cento – p. 428). Em contestação, a parte ré argui, em preliminar, a 

alteração do polo passivo, a adequação do valor da causa ao proveito 

econômico perseguido, a ausência de requerimento administrativo, 

ausência dos documentos indispensáveis à propositura demanda 

(relatório do primeiro atendimento na data do sinistro), defeito de 

representação – ausência de procuração válida, uma vez que a 

procuração foi assinada “a rogo” e os documentos pessoais assinados 

normalmente. Quanto ao mérito, afirma inexistir cobertura para as 

despesas médicas suplementares, salientando que, além do mais, os 

recibos foram emitidos unilateralmente meses após o sinistro e sem 

qualquer relação com o sinistro. Argumenta que inexistem provas que 

demonstram o nexo causal entre o sinistro e as lesões, sobretudo porque 

inexiste laudo médico emitido pelo IML, requerendo, assim, a 

improcedência do pleito. Diz ser da parte autora o ônus da prova do 

alegado. Foram anexados documentos. A peça de defesa foi impugnada. 

É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o 

mérito, a análise das preliminares arguidas na peça de defesa. No que se 

refere à primeira preliminar – alteração do polo passivo para inclusão 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, ressalte-se que 

tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer seguradora que 

faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da 

indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela parte ré, não havendo, desse modo, 

que se falar em ilegitimidade. No que tange à segunda preliminar – 

necessidade de adequação do valor da causa ao proveito econômico 

pretendido – saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte para 

precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas narradas, 

mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia correta enquanto não 

realizada perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão (TJSP – AI 

22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Quanto à terceira preliminar – 

ausência de requerimento administrativo – assinale-se que, fato, o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
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ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além da prova da protocolização do requerimento administrativo, a ação foi 

contestada regularmente pela parte ré, não havendo, desse modo, que se 

falar em falta de interesse de agir. Respeitante à quarta preliminar – 

documentos indispensáveis à propositura da ação (ausência de relatório 

de atendimento médico no dia do sinistro – cumpre esclarecer que, ao 

contrário do que se afirma, a inicial veio instruída com documentos 

médicos que atestam a ocorrência do sinistro e das lesões, 

ressaltando-se que a inexistência de relatório médico do primeiro 

atendimento na data do acidente não enseja, por si só, o indeferimento da 

inicial, até porque tal documento não é requisito essencial para o 

ajuizamento de ação. No que diz respeito à quinta e última preliminar – 

defeito de representação - observa-se, que de fato, a carteira de trabalho 

encontra-se assinada pela parte autora, enquanto que a declaração de 

hipossuficiência financeira e a procuração outorgada ao seu advogado 

foram assinadas “a rogo”, o que exigiria instrumento público. Contudo, 

cumpre esclarecer que a procuração pública, neste caso, mostra-se 

desnecessária, tendo em vista que a pessoa analfabeta é considerada 

capaz para a prática dos atos da vida civil. Nesses termos, não se impõe 

que seja representada por advogado através de procuração pública, até 

porque a exigência contida no art. 595 do CC, que trata do contrato de 

prestação de serviço, consiste apenas em que o instrumento seja 

assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, o que foi observado 

neste caso, segundo se infere do documento anexado na página 169. 

Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 
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parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em relação ao argumento da 

parte ré de que a comprovação do grau da lesão só deverá ser feita 

mediante a emissão de laudo médico pelo Instituto Médico Legal – IML, 

saliente-se que tal exigência só é válida para o caso de recebimento da 

cobertura securitária no âmbito administrativo, mas jamais para o 

ajuizamento da ação, dada a necessidade de realização de perícia técnica 

judicial. Os documentos trazidos com a peça primeira, consistentes, em 

declaração de ocorrência, histórico clínico, prontuário de atendimento, 

laudos e receituários médicos, ao contrário do afirmado pela parte ré, 

demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pela parte 

autora, decorrentes do acidente de trânsito ocorrido no dia 28.2.2019, o 

que foram confirmados por perícia técnica judicial, que a diagnosticou com 

invalidez parcial incompleta em ombro direito, quantificada em 75% - p. 

428). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através 

dos documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos 

médicos, que a invalidez parcial da parte autora decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa 

a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, 

corresponde a 25%. Logo, considerando que as lesões no caso em tela 

são parciais e, por isso, quantificadas em 75% (setenta e cinco por 

cento), revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25%, valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos – 18,75% do valor global da cobertura). 

Quanto aos danos morais, cumpre salientar que a simples recusa da 

seguradora em receber ou não responder ao pedido administrativo, 

deixando, assim, de resolver a matéria administrativamente, isso por si só 

não caracteriza o abalo moral sustentado, uma vez que não restou 

seguramente demonstrada a existência de circunstância especial capaz 

de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA 

HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - 

OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO 

CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada na RECUSA 

ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização 

securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, não se 

constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do 

indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que 

foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (TJMT 

– N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019). No mesmo 

sentido: N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito 

Privado, j. 24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa 

de pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, 

dor ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos 

quais todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - 

Apelação Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita 

Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que 

se falar em responsabilização da requerida por danos morais. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jean 

Castro de Sousa na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) , que corresponde ao percentual de 

18.75% do valor global da cobertura, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, levando-se em 

conta, o pequeno valor da condenação, a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, aplicando-se, 

neste caso, o princípio da causalidade. Proíbo a parte ré de incursionar na 

residência da parte autora para tratar de assunto relacionado a este 

processo. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância 

superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC) P. I. C. [1] MARINONI, 

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código 

de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 

395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023925-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO SANTOS CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1023925-72.2018.8.11.0041 – PJE MARCILIO SANTOS CORREA, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 07.3.2018, sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

que em virtude da lesão sofrida faz jus ao pagamento integral da 

indenização, sem graduação da invalidez, enfatizando ser inconstitucional 

a Medida Provisória n. 451/2008 e a Lei 11.945/2009, porque ambas violam 

a dignidade da pessoa humana. Pede, assim, a procedência do pleito, a fim 

de ver a requerida condenada ao pagamento da verba indenizatória, bem 

como dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor 

atualizado da causa, além da inversão do ônus da prova. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 75%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a ausência de 

requerimento administrativo e a inépcia da inicial por ausência de 

documentos indispensáveis ao deslinde da demanda. Quanto ao mérito, 

sustenta não haver prova acerca da invalidez, pois sequer foi juntado 

laudo do IML, tampouco do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente 

de trânsito, tendo em vista que o registro de ocorrência foi elaborado 

unilateralmente, não possuindo força probante. Defende a 

constitucionalidade da Medida Provisória n. 451/2008 e da Lei n. 

11.494/2009, afirmando, ainda, ser imprescindível a produção de prova 

pericial, com vistas à apuração e quantificação do grau de invalidez e, em 

caso de condenação, pede seja observada, obrigatoriamente, a Tabela de 

Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da 
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citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas 

n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares 

arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito e, quanto ao 

mérito, pugna pela improcedência do pedido, além da fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC, em caso de condenação. As partes não se manifestaram 

acerca do resultado obtido no laudo. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à 

primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Outra sorte não assiste à 

requerida no que se refere à inépcia da inicial e ao cerceamento de 

defesa, vez que, contrário ao afirmado, a inicial veio devidamente 

acompanhada de documentos suficientes ao deslinde da demanda, 

segundo se infere da documentação médica. No que tange à 

inconstitucionalidade alegada pela parte requerente que, em suma, se 

refere ao uso da Tabela Anexa da Lei 11.945/2009, cumpre salientar que 

tal argumento foi rechaçado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, via 

controle concentrado, no julgamento da ADIN n. 4.627/DF, que entendeu 

ser constitucional a utilização da tabela anexa, não violando os princípios 

da proporcionalidade, dignidade humana e vedação ao retrocesso social. 

Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - 

CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA E VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO 

VIOLADOS - DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - 

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE 

GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE R$13.500,00 - 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – RECEBIMENTO INTEGRAL 

NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA 

MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Quanto à suposta inconstitucionalidade das regras legais que 

criaram uma tabela para o cálculo do montante devido a título de 

indenização em favor do segurado acidentado, cuida-se de medida que 

não afronta o ordenamento jurídico. (STF - ADI 4350, ADI 4627). A 
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alegação genérica de ofensa à dignidade da pessoa humana não pode 

descaracterizar o escopo de proteção proporcionado pelo referido 

princípio. Quanto ao princípio da vedação ao retrocesso social, também 

não se vislumbra qualquer ofensa ao texto constitucional. (STF - ADI 4350, 

ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve ser estipulado com 

observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao 

percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura máxima é de até 

R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 

11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via administrativa a 

integralidade da indenização, não cabe mais nenhum ressarcimento.” 

(TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – Quarta Câmara de 

Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – destaquei). Como se vê, 

estando superada, de há muito, tal tese, não há que se rediscutir a 

matéria. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em documentos médicos, ao contrário do 

afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos 

pela requerente decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas no 3º dedo da mão 

direita, o que foi confirmado na perícia médica realizada e anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML, tendo em vista que o referido documento não é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva 
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para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

parte requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a 

alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum 

a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). 

No caso em apreço, a parte requerente teve afetadas de forma parcial e 

definitiva as funções do 3º dedo da mão direita, quantificada em 75%, 

assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão corresponde a 

10%, logo, considerando que a lesão no caso em tela foi quantificada em 

75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 10%, do valor total 

da cobertura para cada uma delas, que resulta em R$ 1.012,50 (hum mil e 

doze reais e cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Marcilio Santos Correa na Ação de 

Cobrança proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e 

cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, cabendo pontuar, 

quanto à fixação da verba honorária, que quando o valor da condenação 

for ínfimo, como neste caso, a jurisprudência te adotado o seguinte 

posicionamento: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não 

podem aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à 

justa remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida 

como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio 

da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012767-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ANTONIO ARGERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ALESSANDRO ANTONIO ARGERI, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Danos Morais” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, objetivando o recebimento do seguro obrigatório 

decorrente do acidente de trânsito que sofreu no dia 11.3.2019, com apoio 

em vários documentos, no valor da cobertura total prevista em lei ou, 

então, em valor a ser apurado em perícia técnica, bem como de danos 

morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Requer a inversão 

do ônus da prova (§ 1º, art. 373, CPC), bem como seja proibida a parte ré 

de incursionar em sua residência para tratar de interesse do processo. 

Foram anexados documentos. A audiência de conciliação resultou 

inexitosa. No referido ato processual foi juntada a perícia técnica 

realizada, que atestou estar a parte autora acometida de invalidez parcial 

incompleta em ombro direito, quantificada em 50% (cinquenta por cento) e 

no pé esquerdo, quantificada em 10% (dez por cento – p. 250). Em 

contestação, a parte ré argui, em preliminar, a alteração do polo passivo 

para inclusão da Seguradora Líder, bem como a ausência de 

comprovação de entrega da documentação na seguradora. Quanto ao 

mérito, afirma que a parte autora não faz jus à indenização do seguro 

DPVAT porque encontra-se inadimplente com o prêmio e que á 

indispensável a realização de perícia judicial para quantificar o grau da 

lesão. Diz ser da parte autora o ônus da prova do alegado. Foram 

anexados documentos. A peça de defesa foi impugnada. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a 

análise das preliminares arguidas na peça de defesa. No que se refere à 

primeira preliminar – alteração do polo passivo para inclusão da 

Seguradora Líder – ressalte-se que tal pretensão não merece acolhimento 

porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem 

melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. No que tange à 

segunda preliminar – ausência de prova de entrega da documentação 

necessária na seguradora – assinale-se que o Supremo Tribunal Federal, 

quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 

824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 
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administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, em que pese a ausência 

de decisão administrativa por suposta ausência da documentação 

necessária, a presente ação foi contestada pela seguradora, não 

havendo, assim, que se falar em falta de interesse de agir. Assim, 

AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, que, de fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 
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transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

parte ré de que a parte autora não possui direito à indenização por estar 

inadimplente com o prêmio do seguro, cumpre salientar que a seguradora 

não pode se recusar ao pagamento da indenização por inadimplência do 

seguro DPVAT por absoluta vedação legal prevista no enunciado da 

Súmula 257 do STJ, in verbis: “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais. Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização.” No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. 

SÚMULA 257/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). 2. Agravo 

interno a que se nega provimento.” (STJ – AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. 

Min. Raul Araújo, 4ª Turma – j. 10.3.2020 – DJe 13.4.2020 – destaquei). 

Como se vê, não se sustenta tal argumento, tampouco a afirmação de que 

inexiste prova do nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões 

experimentadas pela vítima, assim se inferindo dos documentos trazidos 

com a inicial, consistentes em boletim de ocorrência, prontuário, 

receituários e laudos médicos, que confirmam, indubitavelmente, as lesões 

provocadas na parte autora, decorrentes do acidente de trânsito ocorrido 

no dia 11.3.2019, o que, aliás, foi confirmado por perícia técnica judicial, 

que a diagnosticou com invalidez parcial incompleta em ombro direito, 

quantificada em 50% e no pé esquerdo em 10% - p. 250. Nesse contexto, 

estando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte autora decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, 

salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um 

dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, corresponde a 25%. 

Logo, considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por 

isso, quantificadas em 50 (cinquenta por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 25%, valor total da cobertura, que resulta 

em R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos – 12,5% do valor global da cobertura). No que se refere à lesão 

no pé esquerdo, segundo a referida tabela, a perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos pés, corresponde a 50%, enquanto que as 

lesões constatadas foram quantificadas em 10%, revelando-se, assim, 

justa a fixação de 50% de 10%, que resulta em R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais – 5% do valor global), que somados alcançam o 

montante de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Quanto aos danos morais, cumpre salientar que a 

simples recusa da seguradora em receber ou não responder ao pedido 

administrativo, deixando, assim, de resolver a matéria administrativamente, 

isso por si só não caracteriza o abalo moral sustentado, uma vez que não 

restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - 

INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - 

MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada 

na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da 

indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, 

não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do 

indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que 

foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (TJMT 

– N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019). No mesmo 

sentido: N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito 

Privado, j. 24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa 

de pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, 

dor ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos 

quais todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - 

Apelação Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita 

Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que 

se falar em responsabilização da requerida por danos morais. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Alessandro Antonio Argeri na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento da quantia de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos, que corresponde, 

respectivamente, aos percentuais de 12,5% e 5% do valor global da 

cobertura, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do 

sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% 

ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

estes fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 

85, § 8º, do CPC, levando-se em conta, o pequeno valor da condenação, a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço, aplicando-se, neste caso, o princípio da causalidade. Proíbo a 

parte ré de incursionar na residência da parte autora para tratar de 

assunto relacionado a este processo. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as 

contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, 

CPC) P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036654-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA CARREIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1036654-67.2017.8.11.0041 – PJE TANIA REGINA CARREIRO, 

qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança da Diferença do Seguro 

Obrigatório - DPVAT” (sic) em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, 

porque, segundo alega, no dia 11.6.2017 sofreu um acidente fraturando a 

mão, provocando-lhe invalidez permanente, conforme atestam os inclusos 

documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização prevista na Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Invoca a aplicação 

da teoria da dinamização do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do 

Código de Processo Civil, com a inversão do ônus da prova. Requer o 

processamento da ação para, ao final, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. Em contestação, a 
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requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, bem como a ausência de requerimento 

administrativo/resposta administrativa. Quanto ao mérito, alega não haver 

prova acerca da invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML, tampouco 

do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente de trânsito, tendo em 

vista que o registro de ocorrência foi elaborado meses depois do sinistro, 

não possuindo força probante. Pede, enfim, em caso de condenação, que 

a indenização seja fixada conforme Lei n. 11.945/2009, e os juros a incidir 

a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. A audiência de conciliação resultou inexitosa e as partes 

saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual que atestou a incapacidade parcial incompleta 

da parte requerente, quantificada em 25%. Em impugnação, a parte autora 

reitera os termos da inicia inicial. Houve complementação do laudo pericial, 

havendo concordância das partes acerca do resultado obtido na perícia. É 

o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo/conclusão do processo administrativo, 

cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a não 

conclusão do processo administrativo não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as preliminares. Quanto ao 

mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de contratação 

e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 
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PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se, do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram em 

igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela parte requerente decorrente do acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com 

sequelas na mão esquerda, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. Outrossim, cumpre 

esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é 

dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo 

entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos no 

boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML, tendo em vista que o referido 

documento não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, sendo 

a exigência exclusiva para o caso de indenização administrativa. A 

jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, conforme se verifica da 

seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve as funções da estrutura da sua mão esquerda, 

quantificada em 25%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica 

e/ou funcional completa de uma das mãos corresponde a 70%, logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 25%, revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

70%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Tania Regina Carreiro na 

Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT (sic) em 

face Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros, para condená-la ao 
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pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos) – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a também ao pagamento 

das custas processuais. No que diz respeito à fixação da verba 

honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a 

jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da 

causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que 

devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada 

importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o 

processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (hum mil reais), levando-se em conta a natureza da 

demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e 

depois de decorrido o prazo para apresentação das contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030845-28.2019.8.11.0041
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SUZILAINE MIRIAM MEDINAS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1020845-28.2019.8.11.0041 – PJE SUZILAINE MIRIAM MEDINAS 

MARTINS, qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 25.2.2019 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida 

tem dificultado o pedido administrativo, exigindo documentos não previstos 

em lei, sendo flagrante o interesse de agir. Diz ter sofrido fratura de 

clavícula e demais lesões a serem apuradas em perícia judicial, que lhe 

acarretou sequelas, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização do 

seguro DPVAT. Pede, assim, a procedência do pleito, com a condenação 

da requerida em honorários de 20% sobre o valor atualizado da causa, 

nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, bem como a readequação do valor da 

causa conforme proveito econômico perseguido. Sustenta, ainda, a 

ausência de requerimento administrativo e a inépcia da inicial por ausência 

de documentos indispensáveis ao deslinde da demanda. Quanto ao mérito, 

diz inexistir prova acerca da invalidez narrada ou do nexo causal entre a 

suposta lesão e o acidente de trânsito, especialmente porque o boletim de 

ocorrência elaborado com base de declarações unilaterais não possuem 

força probantes, bem como a ausência do laudo do IML. Afirma que a 

condenação, caso ocorra, só deverá ser estabelecida após a 

comprovação da invalidez, mediante perícia médica, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75% . Em impugnação, a autora reitera os 

termos da inicia inicial e pugna pela condenação da ré em litigância de 

má-fé. As partes não se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise da preliminar arguida pela requerida, cumprindo 

salientar não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se a demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo previsto na Lei n. 6.194/74, que é de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), não há se falar em retificação do valor da 

causa fixado nessa quantia, mesmo porque sem a quantificação da lesão 

não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 106 de 759



ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora ter tentado protocolizar o requerimento 

administrativo, conforme protocolo do requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir. Outra sorte não assiste à requerida no que se refere à 

inépcia da inicial e ao cerceamento de defesa, vez que, contrário ao 

afirmado, a inicial veio devidamente acompanhada de documentos 

suficientes ao deslinde da demanda, segundo se infere da documentação 

médica e do boletim de ocorrência. Rejeito, portanto, as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 
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produção de prova em detrimento da requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e documento médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com fratura no 

ombro esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no registro policial, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a parte requerente 

teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do ombro esquerdo, 

quantificada em 75%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, perda completa da 

mobilidade de um dos ombros corresponde a 25%, logo, considerando que 

a lesão foi quantificada em 75% revela-se justa e adequada a fixação de 

75% de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). No que tange 

ao argumento de que a requerida deverá ser condenada como litigante de 

má-fé impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de 

má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a 

presença de elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar 

com a verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, 

para a obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos 

autos. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por 

Suzilaine Miriam Medinas Martins na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005358-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARTINS DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

VANDERLEI MARTINS DA SILVA COSTA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, objetivando o recebimento do seguro obrigatório 

decorrente do acidente de trânsito que sofreu no dia 18.9.2018, com apoio 

em vários documentos, no valor proporcional à lesão a ser apurada em 

perícia técnica judicial. Foram anexados documentos. A audiência de 

conciliação resultou inexitosa. No referido ato processual foi juntada a 

perícia técnica realizada, que atestou estar a parte autora acometida de 

invalidez parcial incompleta em membro inferior direito, quantificado em 

50% (cinquenta por cento – p 30). Em contestação, a parte ré argui, em 

preliminar, a alteração do polo passivo para inclusão da Seguradora Líder, 

adequação do valor da causa ao proveito econômico pretendido, ausência 

de requerimento administrativo, falta de comprovante de endereço em 

nome da parte autora. Quanto ao mérito, argumenta inexistir provas do 

nexo causal entre o sinistro e as lesões, sobretudo por inexistir laudo 

médico emitido pelo IML e ser inservível como meio de prova o boletim de 

ocorrência policial declarado unilateralmente por particular, requerendo, 

assim, a improcedência do pleito, ou, então, que eventual condenação seja 

de acordo com o grau da lesão a ser aferida por perícia técnica. Foram 

anexados documentos. A peça de defesa foi impugnada. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a 

análise das preliminares arguidas na peça de defesa. No que se refere à 

primeira preliminar – alteração do polo passivo para inclusão da 

Seguradora Líder – ressalte-se que tal pretensão não merece acolhimento 

porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem 

melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. No que tange à 

segunda preliminar – necessidade de adequação do valor da causa ao 

proveito econômico pretendido – saliente-se que, dada a inaptidão técnica 

da parte para precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as 

sequelas narradas, mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia 

correta enquanto não realizada perícia técnica para aquilatar a extensão 

da lesão (TJSP – AI 22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Respeitante 

à terceira preliminar - ausência de requerimento administrativo – 

assinale-se que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos 

Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a 

existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

em que pese a ausência de decisão administrativa por suposta ausência 

da documentação necessária, a presente ação foi contestada pela 

seguradora, não havendo, assim, que se falar em falta de interesse de 

agir. No que tange à quarta e última preliminar – ausência de comprovante 

de endereço da parte autora – saliente-se que tal exigência mostra-se 
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desnecessária porque, a teor do disposto nos arts. 46 e 53, V, ambos do 

Código de Processo Civil, bem como na Súmula 540 do STJ, na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT pode o autor ajuizar a ação 

no foro de seu domicílio, no local do acidente ou na sede da seguradora. A 

jurisprudência é neste sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

- TRÍPLICE OPÇÃO DE FORO - DECLARAÇÃO OFICIOSA DE 

INCOMPETÊNCIA RELATIVA - IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO - ELEIÇÃO DE 

FORO ALEATÓRIA - RESPALDO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA - DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA - MANUTENÇÃO - 

Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor 

escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do 

domicílio do réu. (Súmula 540, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, 

DJe 15/06/2015); - Nas ações de cobrança de seguro DPVAT, deve ser 

afastada a vedação à declaração oficiosa da incompetência relativa de 

natureza territorial (arts. 65 e 337, §5º, CPC/2015 e Súmula nº 33, STJ), 

nas hipóteses em que a eleição de foro procedida pelo autor se mostrar 

aleatória, vale dizer, sem nenhum respaldo nas opções ofertadas pela 

legislação processual.” (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.19.110939-6/000 – Rel. Des. Domingos Coelho – 12ª Câmara Cível, 

j. 13.11.2019 – DJe 18.11.2019 – destaquei). Logo, tendo a vítima de 

acidente de trânsito tríplice opção para o ajuizamento da ação e, 

levando-se em conta que preferiu o local de domicílio da seguradora, 

indiferente se torna a juntada de comprovante de residência em seu nome 

ou não. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

parte ré de que a comprovação do grau da invalidez só deve ocorrer por 

meio de laudo médico emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, assinale-se 

que tal exigência somente é feita para o caso de indenização na via 

administrativa, mas jamais para o ajuizamento de ação, sobretudo porque 

durante a instrução probatória será realizada perícia técnica judicial, 

também não se sustentando o argumento em relação ao boletim de 

ocorrência policial lavrado unilateralmente após o sinistro, uma vez que a 

apresentação de tal documento não é obrigatória, quando presentes 

outros documentos que demonstram o nexo causal entre o sinistro e as 

lesões. Os documentos trazidos com a inicial, consistentes em boletim de 

ocorrência, prontuário, receituários e laudos médicos, confirmam, 

indubitavelmente, as lesões provocadas na parte autora e o sinistro 

ocorrido no dia 18.9.2018, o que, aliás, foi confirmado por perícia técnica 

judicial, que a diagnosticou com invalidez parcial incompleta em membro 

inferior direito, quantificada em 50% (cinquenta por cento – p. 30). Nesse 

contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte autora decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, 

salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros inferiores, corresponde a 70%. Logo, 
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considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, 

quantificadas em 50% (cinquenta por cento), revela-se justa e adequada a 

fixação de 70% de 50%, valor total da cobertura, que resulta em R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais – 35% do valor 

global da cobertura). Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados por Vanderlei Martins da Silva Costa na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que corresponde ao 

percentual de 35% do valor global da cobertura, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, levando-se em 

conta, o pequeno valor da condenação, a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, aplicando-se, 

neste caso, o princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as 

contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, 

CPC) P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046207-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

EDINA APARECIDA DOS SANTOS, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 8 de agosto de 2019 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Alega 

fazer jus à indenização securitária no montante de 40 (quarenta) salários 

mínimos, em decorrência das fraturas sofridas, enfatizando que a 

requerida não apresentou resposta ao seu pedido administrativo dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias. Pede, assim, a procedência do pleito, com a 

condenação da requerida ao pagamento da verba indenizatória, mais 

honorários fixados no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de interesse de agir em razão da falta de 

apresentação dos documentos necessários no processo administrativo, 

bem como a inépcia da inicial por ausência de boletim de ocorrência. 

Quanto ao mérito, alega não saber se o veículo estava segurado pelo 

DPVAT, pois não foi identificada a placa para, assim, se poder aferir o 

pagamento do prêmio. Em caso de condenação, pede a fixação dos juros 

a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial, 

concordando com o resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito quanto às 

preliminares arguidas na peça de defesa, cabe assinalar, quanto à 

primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 
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necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de pedido administrativo não enseja a extinção do processo por 

falta de interesse de agir. Quanto à alegada ausência de boletim de 

ocorrência, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação do aludido documento 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial e no histórico do SAMU, sendo oportuno esclarecer também que a 

lei não exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência policial para 

comprovar o acidente de trânsito. Rejeito, pois, as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Observa-se que os documentos anexados aos autos, consistentes em 

histórico médico e declaração de ocorrência do SAMU, ao contrário do 

afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos 

pela requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas no ombro direito, o 

que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” 

anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, 

quantificada em 75%. Desta feita, restando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, que a invalidez 

parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a 

alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum 

a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica 

e/ou funcional parcial descrita corresponde ao percentual de 25%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 75% revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25% do teto máximo de R$ 13.500,00, que 

resulta em R$ 2.531,25. Quanto ao argumento da requerida de que a 

requerente não informou a placa do veículo, não se sabendo, por isso, se 

o automóvel é ou não acobertado pelo seguro DPVAT, assinale-se que a 

identificação do veículo sinistrado é irrelevante, diante do caráter social do 

seguro, não trazendo, a lei, a obrigatoriedade de identificação do veículo 

como requisito para a cobertura do seguro, contentando-se com o registro 

do fato em boletim de ocorrência ou outro documento para comprovar o 

sinistro. No que concerne ao pedido da autora de que a indenização seja 

fixada em salários mínimos, impõe-se esclarecer que, com a modificação 

ocorrida nos valores das indenizações do Seguro Obrigatório, por meio da 

Medida Provisória nº 340/06, posteriormente convertida em Lei nº 

11.482/07, as indenizações passaram a ser determinadas conforme 

valores fixos e não mais em salários mínimos, segundo se infere da 

transcrição a seguir e também mencionada pelo próprio autor em peça 

primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(...) I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[1] 

Assim, para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se 

aplica os parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se 

infere também dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO 

DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – 

SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na 

vigência da Lei n. 6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT 

deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do 

sinistro.” (N.U 0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito 

Privado, Rel. Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p. DJE 19.10.2018) 

“AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM 

CONJUNTO COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 

6.194/74 - UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA 

LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM 

AFASTADO - DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. O acidente ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve 

ser aplicado o Art. 3°, alínea “a”, da Lei que determinava o valor máximo da 

indenização em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País à época da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da 

aludida Lei). Assim, correto o uso do salário mínimo ao tempo da liquidação 

para o cálculo da indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição 

do valor da moeda corroído pela inflação de forma automática, deve ser 

excluída a correção monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 

0093560-57.2016.8.11.0000 – Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, 

Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No 

caso dos autos a autora sofreu acidente em 2019, ou seja, quando já 

estava em vigor a Lei nº 11.482/2007, de modo que a análise do pedido 

está em perfeita sintonia com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 

6.194/74, acrescentado pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Edna Aparecida dos 

Santos na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo 

princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 
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DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do 

CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I. C. [1] Lei N.º 6.194/74, alterada 

pela Lei N.º 11.482/07.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029737-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REIBRA MANOEL DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

REIBRA MANOEL DOMINGOS, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 21 de abril de 2018 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Relata 

ter sofrido várias escoriações e fratura, vindo a ser socorrido por 

terceiros, tendo em vista estar preso entre as ferragens do veículo, 

merecendo, por isso ser indenizado pelo seguro obrigatório, conforme 

perícia médica que apurará a extensão da lesão. Pede, assim, a 

procedência do pleito, com a condenação da ré ao pagamento, ainda, dos 

honorários advocatício, fixados em 20% sobre o valor da causa. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial 

apresentado, que apontou lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. 

Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda a falta de 

interesse de agir, em razão da falta de prova acerca da entrega de toda a 

documentação na regulação do sinistro. No mérito, diz ser imprescindível a 

produção de prova pericial, a fim de se apurar o grau da lesão e pede, em 

caso de condenação, seja observada na proporção da lesão, a fixação 

dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data 

do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do 

art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial. As 

partes não se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 
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em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão do sinistro não enseja a extinção do processo por falta de 

interesse de agir. Quando ao mérito, o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – 

DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Observa-se que os documentos anexados aos autos, consistentes em 

boletim de ocorrência e laudos médicos, ao contrário do afirmado pela 

requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente 

decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido diagnosticado com sequelas em membro inferior direito, o que 

foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada 

aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada 

em 75%. Desta feita, restando comprovada, extreme de dúvida, através 

dos documentos carreados ao processo, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional parcial descrita corresponde a 70%, logo, considerando que a 

lesão foi quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 

75% de 70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 7.087,50. 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por Reibra Manoel 

Domingos na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - 

(Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que, com suporte no art. 85, § 2º, do CPC, fixo 

em 15% sobre o valor da condenação, levando-se em conta a natureza da 

demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86, do 

CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049283-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CUSTODIA DA COSTA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1049283-05.2019.8.11.0041 – PJE FLÁVIA CUSTÓDIA DA 

COSTA SOARES, qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 10.2.2016 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz ter sofrido 

fratura no joelho esquerdo, que lhe acarretou sequelas, fazendo, assim, 

jus ao pagamento de indenização do seguro DPVAT. Pede, assim, a 

procedência do pleito, com a condenação da requerida em honorários de 

20% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 8º, do art. 85, do 

CPC. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a readequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido. Quanto ao mérito, diz inexistir prova acerca da invalidez 

narrada ou do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente de trânsito, 

especialmente porque o boletim de ocorrência elaborado com base de 

declarações unilaterais não possuem força probantes, bem como a 

ausência do laudo do IML. Afirma que a condenação, caso ocorra, só 

deverá ser estabelecida após a comprovação da invalidez, mediante 

perícia médica, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de 

Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e, no 

mérito, pugna pela improcedência do pedido. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão 

parcial incompleta, quantificada em 25% . Em impugnação, a autora reitera 

os termos da inicia inicial. As partes não se opuseram ao resultado obtido 

na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise da preliminar arguida pela 

requerida, cumprindo salientar não ser possível a inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 114 de 759



movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se a demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo previsto na Lei n. 6.194/74, que é de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), não há se falar em retificação do valor da 

causa fixado nessa quantia, mesmo porque sem a quantificação da lesão 

não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e documento médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com fratura no 

joelho esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no registro policial, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 
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de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a parte requerente 

teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do joelho esquerdo, 

quantificada em 25%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, perda completa da 

mobilidade de um quadril corresponde a 25%, logo, considerando que a 

lesão foi quantificada em 25% revela-se justa e adequada a fixação de 

25% de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Flávia Custódia Da 

Costa Soares na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

cabendo pontuar, quanto à fixação da verba honorária, que quando o 

valor da condenação for ínfimo, como neste caso, a jurisprudência te 

adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno que seja o valor da causa, 

os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo 

não se aplicar as normas do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o 

princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

LUCAS BATISTA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 13 de agosto de 2018 sofreu um acidente de 

trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo 

atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a 

requerida se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante 

o interesse de agir. Diz ter sofrido fratura de antebraço direito, fazendo, 

assim, jus ao pagamento de indenização e pede a procedência do pleito, 

bem como que os honorários sejam fixados em 20% sobre o valor da 

condenação, caso seja superior ao teto máximo indenizável ou, se for 

menor, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 50%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a adequação do valor da 

causa conforme proveito econômico perseguido, sustentando, ainda, a 

ausência de interesse de agir em razão da não apresentação dos 

documentos necessários no processo administrativo. Quanto ao mérito, 

alega não haver prova acerca da invalidez ou do nexo de causalidade 

entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado boletim de 

ocorrência da época do sinistro ou laudo do IML, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. As partes não se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 
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modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo não 

enseja a extinção do processo por falta de interesse de agir. Por fim, no 

que se refere ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em 

suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do 

CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em 

dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o demandante pretende 

receber a quantia de até o teto máximo da indenização, que é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), não há se falar em retificação do 

valor da causa fixado nesse valor. Mesmo porque, sem a quantificação da 

lesão não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que 

o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 
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sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em membro 

superior direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Lucas Batista de 

Almeida na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - 

(Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cumprindo salientar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência tem se posicionado no seguinte sentido: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030169-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1030169-80.2019.8.11.0041 – PJE MARCIO DA SILVA LARA, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT pelo Rito Comum” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 15.5.2018 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida 

tem dificultado o pedido administrativo, exigindo documentos não previstos 

em lei, sendo flagrante o interesse de agir. Diz ter sofrido fratura em 

membro inferior direito, que lhe acarretou sequelas, fazendo, assim, jus ao 
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pagamento de indenização do seguro DPVAT. Pede, assim, a procedência 

do pleito, com a condenação da requerida em honorários de 20% sobre o 

valor atualizado da causa, nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC. Ao 

final, para fins de prequestionamento em caso de indeferimento da justiça 

gratuita, seja consignada violação ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, 

da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, Sustenta, ainda, a ausência da resposta do 

requerimento administrativo e a ausência de pressupostos de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista a 

ausência do comprovante de residência, prejudicando, assim, a fixação da 

competência, requerendo, por isso, a regularização do feito Impugna a 

gratuidade da justiça e, no mérito, diz não ser devido o pagamento de 

indenizado ao segurado inadimplente, como no caso da parte autora, 

enfatizando inexistir prova acerca da invalidez narrada ou do nexo causal 

entre a suposta lesão e o acidente de trânsito, especialmente porque o 

boletim de ocorrência elaborado com base de declarações unilaterais não 

possuem força probantes, bem como a ausência do laudo do IML. Afirma 

que a condenação, caso ocorra, só deverá ser estabelecida após a 

comprovação da invalidez, mediante perícia médica, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Em impugnação, a parte autora reitera 

os termos da inicia inicial. As partes não se opuseram ao resultado obtido 

na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAPFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

do pedido administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora 

comprovar o protocolo do requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de interesse de 

agir. Sobre a ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude da ausência do 
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comprovante de residência da parte autora, o que, segundo a requerida, 

prejudicaria a fixação da competência, impõe-se esclarecer que, como 

bem sustentado na impugnação, de acordo com a Súmula 540, do STJ “na 

ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor 

escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do 

domicílio do réu”. Assim, considerando que o endereço da seguradora é 

em Cuiabá, ainda que o comprovante não tenha sido juntado com a inicial, 

de maneira alguma isso afetaria a competência deste juízo para processar 

o feito, independentemente do endereço comprovado ou do local onde 

ocorreu o acidente. Por fim, no tocante à impugnação à gratuidade da 

justiça, impõe-se salientar que, segundo a regra contida no art. 4º da Lei 

Federal n. 1.060/50, não se pode exigir daquele que pleiteia os benefícios 

da justiça gratuita que produza prova de sua condição financeira e 

econômica insuficiente para arcar com o pagamento das custas e das 

despesas processuais, bastando que afirme não estar “em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família”. Todavia, a jurisprudência tem compreendido 

que, havendo dúvidas acerca da declaração de hipossuficiência, pode a 

assistência judiciária gratuita ser revogada, cabendo “ao interessado 

apresentar as provas necessárias à verificação de sua incapacidade 

financeira, em especial, comprovantes de rendimentos e declarações de 

imposto de renda”[1] e à parte contrária provar a inexistência ou o 

desaparecimento dos requisitos essenciais à revogação dos benefícios 

de assistência. Assim o entendimento da doutrina: “A prova em contrário, 

que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do 

interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de 

que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e 

o de sua família. Deve ser comprovada pela situação atual do interessado 

e não por ilações acerca de sua pretérita situação e empresário, 

proprietário ou pessoa de posses. (...)” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery, em “Código de Processo Civil Comentado e legislação 

extravagante”, Revista dos Tribunais, 2010, p. 1562) No caso em comento, 

a requerida limita-se a deduzir a ausência de comprovação de renda da 

parte autora como não comprovação da hipossuficiência, sem qualquer 

prova de que ele reúna condições de arcar com as despesas processuais 

sem comprometer o próprio sustento e o de sua família. Assim, AFASTO 

as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[2] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim do SAMU e em laudo médico, ao contrário ao 

afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos 

pelo requerente decorrentes de acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em membro inferior 

direito, o que foi confirmado na perícia médica realizada e anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 
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COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a parte requerente 

teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do membro inferior 

direito, quantificadas em 50%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão é parcial e foi 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais). Por fim, quanto ao prequestionamento, 

com a manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com 

vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado pela requerida, cabe 

assinalar que tal exigência para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não 

precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos 

legais ou constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado por Marcio Da Silva Lara na Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum proposta em 

face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à 

fixação da verba honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, 

como neste caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: 

“Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os 

honorários de advogado, que devem corresponder à justa remuneração 

do trabalho profissional; nada importa que o vulto da demanda não 

justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o 

advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. 

Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao 

determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor 

aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. 

Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 

85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar 

as normas do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da 

causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo 

legal, à instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] (TJ/MT - AI 

21123/2014 – Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 

j. 6.8.2014, p. no DJE 14.8.2014) [2] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031672-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO SOARES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1031672-39.2019.8.11.0041 – PJE MARIO MARCIO SOARES 

SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 15.4.2019 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, polifratura e 

fratura da clavícula, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em 

grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem 

como que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo 

e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme § 8º, do 

art. 85, do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento em caso de 

indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a 

readequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido. 

Sustenta, ainda, a ausência de requerimento administrativo. No mérito, diz 

que a autora não comprova o seu direito indenizatório, vez que a 

documentação que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o nexo 

de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito descrito, 

pois sequer foi juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência elaborado 

unilateralmente não possui força probante e refuta a pretensão de 

indenização por danos morais. Pede, enfim, em caso de condenação, que 

a indenização seja fixada conforme Lei n. 11.945/2009, e os juros a incidir 

a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantifica em 

75%. Em impugnação, a autora reitera os termos da inicia inicial e pugna 

pela condenação da ré em litigância de má-fé, bem como a fixação dos 
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honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). As partes não se 

opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à 

primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), não há se falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Além disso, sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Quanto à ausência de requerimento administrativo, 

cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 
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efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e documentos médicos, 

ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos 

danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no 

ombro direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML, tendo em vista que o referido documento não é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

ombro direito, quantificada em 75%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

completa da mobilidade de um dos ombros corresponde a 25%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 75% revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Referente à proibição da requerida de comunicar-se com 

a parte autora extra processo, que, conforme sustentado na peça 

primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar 

a parte autora em sua residência para tratar de assunto relacionado ao 

processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, 

cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer 

questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece 

guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de abordagem na 
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residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que 

tange ao argumento de que a requerida deverá ser condenada como 

litigante de má-fé impõe-se esclarecer que, para a configuração da 

litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se 

necessária a presença de elementos que denotem a real intenção do 

litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de 

iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no processo, situação não 

verificada nos autos. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a 

jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Mario 

Marcio Soares Silva na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

c/c Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Condeno também a 

parte ré ao pagamento das custas processuais. No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030972-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO GARCETE CANDIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1030972-63.2019.8.11.0041 – PJE NORBERTO GARCETE 

CANDIA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 19.4.2019 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, polifratura e 

fratura da perna, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em 

grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem 

como que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo 

e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme § 8º, do 

art. 85, do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento em caso de 

indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a ausência 

de requerimento administrativo. No mérito, diz que a parte autora não 

comprova o seu direito indenizatório, vez que a documentação que 

acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o nexo de causalidade 

entre a suposta lesão e o acidente de trânsito descrito, pois sequer foi 

juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência elaborado unilateralmente 
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não possui força probante e refuta a pretensão de indenização por danos 

morais. Pede, enfim, em caso de condenação, que a indenização seja 

fixada conforme Lei n. 11.945/2009, e os juros a incidir a partir da citação 

válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e 

honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesões parciais incompletas, quantificadas em 50% 

e 50%. Em impugnação, a autora reitera os termos da inicia inicial e pugna 

pela condenação da ré em litigância de má-fé, bem como a fixação dos 

honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). As partes não se 

opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à 

primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 
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efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e prontuário médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com fratura no 

membro inferior direito e mão direita, o que foi confirmado na “Avaliação 

Médica para Fins de Conciliação” anexada no Id. 27129110, que concluiu 

tratar-se de lesão parcial incompleta, sendo a primeira quantificada em 

50% e a segunda em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML, tendo em vista que o referido documento não é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

membro inferior direito e mão direita, quantificadas em 50% e 50%, assim 

se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas funcionais do autor correspondem 

a 70% e 70%, logo, considerando que as lesões no caso foram 

quantificadas em 50% (cinquenta por cento) e em 50% (cinquenta por 

cento), revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 70% referente ao 

membro inferior direito, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) e 50% de 70% 

referente a mão direita, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte e cinco reais), perfazendo um total de R$ 9.450,00 (nove mil, 

quatrocentos e cinquenta reais). Referente à proibição da requerida de 

comunicar-se com a parte autora extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 
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não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento de que a 

requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé impõe-se 

esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na hipótese 

descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de elementos 

que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 

confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 

vantagem no processo, situação não verificada nos autos. Ademais, 

cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em 

litigância de má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, 

que à parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, 

que a conduta tenha trazido prejuízo à parte adversa, consoante se 

observa dos seguintes julgados: “Para a condenação em litigância de 

má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: 

que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

– CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – 

Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância 

de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas 

elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido 

oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta resulte 

algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual 

e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a 

condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Norberto 

Garcete Candia na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c 

Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 9.450,00 

(nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pela advogada e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. 

I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030130-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE LIMA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1031672-39.2019.8.11.0041 – PJE LUIS HENRIQUE LIMA 

BARBOSA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 04.1.2019 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, polifratura e 

fratura de braço, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em 

grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem 

como que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo 

e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme § 8º, do 

art. 85, do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento em caso de 

indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a 

readequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido. 

Sustenta, ainda, a ausência de requerimento administrativo. No mérito, diz 

que a parte autora não comprova o seu direito indenizatório, vez que a 

documentação que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o nexo 

de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito descrito, 

pois sequer foi juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência elaborado 

unilateralmente não possui força probante e refuta a pretensão de 

indenização por danos morais. Pede, enfim, em caso de condenação, que 

a indenização seja fixada conforme Lei n. 11.945/2009, e os juros a incidir 

a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 
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85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 50%. Em impugnação, a autora reitera os termos da inicia inicial e 

pugna pela condenação da ré em litigância de má-fé, bem como a fixação 

dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). As partes não 

se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à 

primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), não há se falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Além disso, sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Quanto à ausência de requerimento administrativo, 

cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 
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RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e documentos médicos, 

ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos 

danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no 

membro superior direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para 

Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão 

parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer 

que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML, tendo em vista que o referido documento não é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

membro superior direito, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão 

foi quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

50% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais). Referente à proibição da requerida de 

comunicar-se com a parte autora extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 
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não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento de que a 

requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé impõe-se 

esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na hipótese 

descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de elementos 

que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 

confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 

vantagem no processo, situação não verificada nos autos. Ademais, 

cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em 

litigância de má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, 

que à parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, 

que a conduta tenha trazido prejuízo à parte adversa, consoante se 

observa dos seguintes julgados: “Para a condenação em litigância de 

má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: 

que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

– CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – 

Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância 

de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas 

elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido 

oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta resulte 

algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual 

e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a 

condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Luis 

Henrique Lima Barbosa na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT c/c Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Condeno também a 

parte ré ao pagamento das custas processuais. No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031948-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1031948-70.2019.8.11.0041 – PJE CACIO PEREIRA DA SILVA, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 26.9.2016 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, 

inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, polifratura, 

fratura da coluna cervical e tetraparesia, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, 

a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados em R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou em 20% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 
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DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a carência de ação por falta de interesse de agir, com o argumento 

de que a liquidação do sinistro já foi efetuada na esfera administrativa no 

valor de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), bem como a 

ausência de procuração válida. Quanto ao mérito, afirma tendo ocorrido o 

pagamento e a outorga, sem vícios, da quitação, nenhum valor é devido ao 

requerente, sendo, portanto, insubsistente o pleito, diante da satisfação da 

obrigação administrativamente na proporção da lesão, alegando ainda 

ausência do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente de trânsito e 

refuta a pretensão de indenização por danos morais. Pede, enfim, em 

caso de condenação, que a indenização seja fixada conforme Lei n. 

11.945/2009, e os juros a incidir a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão 

parcial completa. Em impugnação, a autora reitera os termos da inicia 

inicial. As partes não se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à segunda 

preliminar – ausência de interesse de agir – cumpre anotar que o recibo de 

quitação outorgado pela requerida de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do valor legalmente assegurado, não se traduz em 

renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua 

complementação. Melhor esclarecendo, entendendo a parte requerente 

que o pagamento do seguro obrigatório que recebeu na via administrativa 

não é integral, tem interesse processual de postular o recebimento da 

complementação do valor que entende devido, sob pena de ofensa à 

garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 

Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – AFASTADA - PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA - 

COBRANÇA DE DIFERENÇA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

REJEITADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – LAUDO JUDICIAL - 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade da prova e 

da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo 

Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende 

necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento 

daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ 

REsp 1691392/MG). O pagamento administrativo do seguro obrigatório – 

DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação 

do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a 

renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial. Tratando-se de 

invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no 

valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3º, §1º, II - Lei 

6 .194/74/MP 451/08 -  Le i  11.945/09. ”  (TJMT –  N.U 

0006754-90.2016.8.11.0041, , Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara 

de Direito Privado – j. 12.6.2018 – DJe – 15.6.2018 – destaquei). Como se 

observa, objetivando-se o beneficiário a complementação do valor devido 

tido como pago a menor administrativamente, não há que se falar em falta 

de interesse de agir. Outra sorte não assiste à requerida no que se refere 

à falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, 

vez que, contrário ao afirmado, a inicial veio devidamente acompanhada 

do instrumento procuratório, não havendo que se falar em irregularidade 

processual. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, 

cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 
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Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. No caso em estudo, conforme demonstram os 

documentos anexados aos autos, a própria requerida reconheceu o pleito 

administrativamente, pagando a quantia de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e 

vinte e cinco reais) tida como equivalente à extensão do dano sofrido pela 

parte requerente. Havendo, como se vê, reconhecimento administrativo do 

nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo requerente, 

indispensável se torna outros comentários acerca da matéria, impondo-se 

apenas aquilatar sobre a existência ou não da diferença pleiteada. Os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudo médico, demonstram a ocorrência dos danos sofridos 

pelo requerente decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com lesão neurológica, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial completa, o que não é 

contestado pela requerida, vez que já houve pagamento indenizatório em 

vias administrativas, como já descrito acima. Outrossim, cumpre 

esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é 

dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo 

entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos no 

boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito. Desta feita, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, 

a fim de se verificar se realmente existe diferença a ser paga ao autor, 

impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso 

em apreço, o requerente teve afetadas de forma completa e definitiva as 

funções neurológicas, quantificada em 100%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, as lesões neurológicas corresponde a 100%, logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é completa e, por isso, 

quantificada em 100%, revela-se justa e adequada a fixação de 100% de 

100% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Assim, considerando o valor já percebido pelo autor 

quando da regulação do sinistro, no montante de R$ 10.125,00 (dez mil, 

cento e vinte e cinco reais), sobeja-lhe o direito de receber a diferença de 

R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora extra 

processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a 

ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua 

residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS 

MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO 

MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 132 de 759



recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Cacio 

Pereira Da Silva na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c 

Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 

(três mil, trezentos e setenta e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

§ 8º, do art. 85 do CPC, dado o pequeno valor da condenação, levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. 

I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029799-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEIR SOARES PRADO (AUTOR(A))
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Autos n. 1029799-04.2019.8.11.0041 – PJE VANDEIR SOARES PRADO, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 06.12.2018, sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

que em virtude da lesão sofrida faz jus ao pagamento integral da 

indenização, sem graduação da invalidez, enfatizando ser inconstitucional 

a Medida Provisória n. 451/2008 e a Lei 11.945/2009, porque ambas violam 

a dignidade da pessoa humana. Pede, assim, a procedência do pleito, a fim 

de ver a requerida condenada ao pagamento da verba indenizatória, bem 

como dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor 

atualizado da causa, além da inversão do ônus da prova. Ao final, para 

fins de prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, 

seja consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 

5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a adequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido. Sustenta, ainda, a ausência de requerimento administrativo. 

Quanto ao mérito, sustenta não haver prova acerca da invalidez, pois 

sequer foi juntado laudo do IML, tampouco do nexo causal entre a suposta 

lesão e o acidente de trânsito, tendo em vista que o registro de ocorrência 

foi elaborado unilateralmente, não possuindo força probante. Defende a 

constitucionalidade da Medida Provisória n. 451/2008 e da Lei n. 

11.494/2009, afirmando, ainda, ser imprescindível a produção de prova 

pericial, com vistas à apuração e quantificação do grau de invalidez e, em 

caso de condenação, pede seja observada, obrigatoriamente, a Tabela de 

Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da 

citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas 

n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares 

arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito e, quanto ao 

mérito, pugna pela improcedência do pedido, além da fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC, em caso de condenação. As partes não se manifestaram 

acerca do resultado obtido no laudo. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à 

primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

o montante atribuído foi de “até” R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), o que é correto, visto que a quantificação da lesão e, 

consequentemente, o valor da indenização/proveito econômico só serão 

estabelecidos mediante realização de perícia médica, no decorrer da 

instrução processual, sendo correta a fixação do valor da causa em até o 

teto máximo da indenização, nos termos da Lei n. 6.194/74. Quanto à 

ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo 

Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 
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ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora ter tentado protocolizar o requerimento 

administrativo, conforme ata notarial de constatação de fato, foi 

contestada a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir. No que tange à inconstitucionalidade alegada pela parte 

requerente que, em suma, se refere ao uso da Tabela Anexa da Lei 

11.945/2009, cumpre salientar que tal argumento foi rechaçado pelo Pleno 

do Supremo Tribunal Federal, via controle concentrado, no julgamento da 

ADIN n. 4.627/DF, que entendeu ser constitucional a utilização da tabela 

anexa, não violando os princípios da proporcionalidade, dignidade humana 

e vedação ao retrocesso social. Nesse sentido, a jurisprudência 

mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - CONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO AO 

RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO VIOLADOS - DECISÃO 

PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - INVALIDEZ PERMANENTE 

CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO 

STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE 

LEGAL DE R$13.500,00 - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

RECEBIMENTO INTEGRAL NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO 

DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Quanto à suposta 

inconstitucionalidade das regras legais que criaram uma tabela para o 

cálculo do montante devido a título de indenização em favor do segurado 

acidentado, cuida-se de medida que não afronta o ordenamento jurídico. 

(STF - ADI 4350, ADI 4627). A alegação genérica de ofensa à dignidade 

da pessoa humana não pode descaracterizar o escopo de proteção 

proporcionado pelo referido princípio. Quanto ao princípio da vedação ao 

retrocesso social, também não se vislumbra qualquer ofensa ao texto 

constitucional. (STF - ADI 4350, ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve 

ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo 

pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura 

máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a 

Lei n. 11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via 

administrativa a integralidade da indenização, não cabe mais nenhum 

ressarcimento.” (TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – 

Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – 

destaquei). Como se vê, estando superada, de há muito, tal tese, não há 

que se rediscutir a matéria. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante 

ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 
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RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas 

no 2º dedo da mão esquerda, o que foi confirmado na perícia médica 

realizada e anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Outrossim, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, a parte requerente teve afetadas de 

forma parcial e definitiva as funções do 2º dedo da mão esquerda, 

quantificada em 75%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica 

e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão 

corresponde a 10%, logo, considerando que a lesão no caso em tela foi 

quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

10%, do valor total da cobertura para cada uma delas, que resulta em R$ 

1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta centavos). Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pela requerida, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Vandeir 

Soares Prado na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face 

da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ARLINDO DANIEL PITA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 23 de maio 

de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a 

negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos 

morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fatura do cotovelo, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização e pede a procedência do pleito, bem como que a comunicação 

entre as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na 

quantia de R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando disfunções temporárias, tendo o 

autor, na ocasião, pugnado pela não juntada do laudo aos autos. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, bem como a adequação do valor da 

causa conforme proveito econômico perseguido, sustentando, ainda, a 

ausência de interesse de agir em razão da falta de prova de que foram 

apresentados os documentos necessários no processo administrativo. 

Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca da invalidez ou do nexo 

de causalidade entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado 

boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo do IML, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, sobre o pedido do 

autor de não juntada do laudo pericial aos autos, impõe-se esclarecer que 

o seu descontentamento com o resultado obtido na perícia não justifica o 

acolhimento do pedido, sobretudo por se tratar de exame clínico realizado 

por médico especializado, cujo resultado teve por base não apenas a 

avaliação clínica, mas os documentos médicos trazidos aos autos pela 

própria parte autora. Além do que não foi apontada qualquer irregularidade 

que implica da desconstituição da perícia médica. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 
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vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão por falta de documentos não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. Por fim, no que se refere ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de até o teto 

máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se 

falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Rejeito, 

pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Os documentos anexados aos autos, consistentes em 

boletim de ocorrência policial e prontuário de atendimento médico, 

demonstram que o autor sofreu acidente veicular em maio de 2019 e 

apresentou dor intensa em membro superior direito, confirmando o que ele 

descreve na inicial acerca. Contudo, apesar dessa comprovação de que a 

lesão decorreu de acidente automotivo, verifica-se do laudo médico 

pericial que a lesão descrita pelo autor e constatada em avaliação clínica, 

na realidade, possui natureza temporária e não de invalidez. O médico 

perito constatou que o autor foi afetado no cotovelo direito, e descreveu o 

quadro clínico como sendo de “disfunções apenas temporárias”, resultado 

não desconstituído pelo conjunto probatório, vez que não consta nos 

autos qualquer documento médico que aponte para sequelas ou invalidez. 

Na realidade, segundo os documentos médicos inicias, o autor sequer 

sofreu fratura, pois o seu quadro clínico no primeiro atendimento foi 

apenas de dor intensa, decorrente de queda de moto ocorrida há dois dias 

(Id. 21355198). Em suma, o autor não logrou êxito na comprovação da 

invalidez permanente indenizável, de modo que a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido 

formulado por Arlindo Daniel Pita na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

proposta em face da Porto Seguro Companhia de Seguros S/A, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado 
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da causa, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o pouco tempo exigido para o 

seu serviço. Suspendo, porém a cobrança em razão da gratuidade da 

justiça. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, arquive-se com as cautelas necessárias. Havendo 

recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo 

legal, à instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020081-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANILDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1020081-80.2019.8.11.0041 – PJE JANILDO DA SILVA, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT por Invalidez” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 16.12.2018 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Esclarece, inicialmente, ser evidente o 

interesse de agir, vez que a requerida vem exigindo no processo 

administrativo documentos não previstos em lei, impedindo a regulação do 

sinistro. Diz fazer jus ao pagamento da indenização, em razão da fratura 

em amos os pés, requerendo, assim, a procedência do pleito, com 

condenação da requerida ao pagamento das verbas de sucumbência, 

pugnando, ainda, pela inversão do ônus da prova. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a 

readequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido. 

Sustenta, ainda, a ausência da conclusão do requerimento administrativo. 

No mérito, diz que a autora não comprova o seu direito indenizatório, vez 

que a documentação que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar 

o nexo de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito 

descrito, pois sequer foi juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência 

elaborado unilateralmente não possui força probante. Afirma que a 

condenação, caso ocorra, só deverá ser estabelecida após a 

comprovação da invalidez, mediante perícia médica, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial, 

no qual foi apurada lesões parciais incompletas, quantificadas em 25% e 

50%. Em impugnação, a autora reitera os termos da inicial. As partes não 

se opuseram ao resultado obtido em perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à 

primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se a demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo previsto na Lei n. 6.194/74, que é de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), não há se falar em retificação do valor da 

causa fixado nessa quantia, mesmo porque sem a quantificação da lesão 

não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo/conclusão do pedido, 

cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 
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Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de decisão administrativa por suposta ausência dos documentos 

indispensáveis não enseja a extinção do processo por falta de interesse 

de agir. Por essas razões, AFASTO as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e prontuário médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com fraturas no pé 

direito e esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins 

de Conciliação” anexada no Id. 26499231, que concluiu tratar-se de lesão 

parcial incompleta, sendo a primeira quantificada em 25% e a segunda em 

50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 
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POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML, tendo em vista que o referido documento não é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do pé 

direito e esquerdo, quantificadas em 25% e 50%, assim se inferindo do 

laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, as perdas funcionais do autor correspondem a 50% e 50%, 

logo, considerando que as lesões no caso foram quantificadas em 25% 

(vinte e cinco por cento) e em 50% (cinquenta por cento), revela-se justa 

e adequada a fixação de 25% de 50% referente ao pé direito, do valor 

total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e 50% de 50% referente a mão 

direita, que resulta em R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais), perfazendo um total de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Janildo Da Silva na Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT por Invalidez proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 5.062,50 

(cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei 

n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. 

I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029239-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIS ROSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

IVONIS ROSA DE ALMEIDA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 20 de setembro de 2018 sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Relata 

ter sofrido fraturas em membro superior direito e inferior esquerdo, 

fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização, enfatizando que a ré 

negou o seu pedido na esfera administrativa. Pede, pois, a procedência do 

pleito, bem como que os honorários sejam fixados em R$ 3.000,00. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesões parciais incompletas, 

quantificadas em 50% e 25%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a incompetência territorial, ao argumento de que o 

acidente ocorreu em outra comarca e impugna a gratuidade da justiça. 

Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca do acidente, pois não foi 

trazido aos autos boletim de ocorrência policial, tampouco documento que 

comprove a invalidez, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de 

condenação, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor 

reitera os termos da inicial e pede a condenação da ré em litigância de 

má-fé. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 
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polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Sobre a alegada incompetência territorial, impõe-se esclarecer que, de 

acordo com a Súmula 540, do STJ “na ação de cobrança do seguro 

DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu 

domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu”. Assim, 

considerando que o endereço da seguradora é em Cuiabá, não há se falar 

em incompetência deste juízo para processar o feito, independentemente 

do local onde ocorreu o sinistro. De igual modo, a impugnação à gratuidade 

da justiça não deve prosperar, haja vista que o fato de a autora não ter 

apresentado a declaração de imposto de renda ou de possuir advogado 

particular não significa dizer que ela possua condições de arcar com as 

despesas processuais. Além do que, a cópia da carteira de trabalho, 

contida em Id. 21404533, comprova que a autora realmente é 

desempregada, não havendo dúvida de que o pagamento de tais 

despesas poderá comprometer o seu sustento. Rejeito, pois, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e prontuários médicos, 

ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos 

danos sofridos pela requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas em 

punho direito e tornozelo esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação 

Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu 

tratar-se de lesões parciais incompletas, quantificadas em 50% e 25%. 

Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial e no boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa, sendo dispensável 

ao ajuizamento da ação indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais 

parciais descritas correspondem a 25%, cada, logo, considerando que as 

lesões foram quantificadas em 50% e 25%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 50% de 25% e 25% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.531,25, que é a somatória das lesões (R$ 1.687,50 + R$ 

843,75). Por fim, quanto à condenação da parte ré em litigância de má-fé, 

assinale-se que a jurisprudência tem adotado o entendimento de que, ao 

distorcer a verdade dos fatos, a parte se porta de forma temerária e 

desleal ao devido processo, incorrendo, assim, nas condutas previstas no 

art. 80, do CPC[1]. Considere-se, ainda, que “A aplicação de penalidade 

por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a 

olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale 

de direitos constitucionalmente protegidos (ação de defesa)” (STJ-3ªT., 

REsp 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07) Contudo, 

no caso em tela, em momento algum houve, por parte da ré, alusão à falsa 

verdade, de modo que não há falar em má-fé processual. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Ivonis Rosa de Almeida 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, cumprindo salientar, quanto à 

fixação da verba honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência tem se posicionado no seguinte 

sentido: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio 

da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] TJMG 

AC 10000181377185001 – Rel. Roberto Vasconcelos, j. 26.3.2019)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035380-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

VALDIVINO SANTANA DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização Por Danos 

Morais” em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A , pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, 

porque, segundo alega, no dia 22 de julho de 2017 sofreu um acidente de 
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trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo 

atestam os documentos anexados aos autos. Relata ter sofrido fratura 

sem desvio e contusão no médio pé, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização securitária no teto máximo indenizável, ressaltando sem 

dispensável o exaurimento da via administrativa. Pede, pois, a procedência 

do pleito, com a condenação da ré ao pagamento, ainda, dos honorários, 

fixados em 20% sobre o valor da condenação. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, ainda as partes 

intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial que apontou 

lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. Em contestação, a 

requerida sustenta, preliminarmente, a ausência de comprovante de 

residência em nome do autor, pugnando pela emenda da inicial e impugna 

a gratuidade da justiça. No mérito, diz não haver prova de que o acidente 

foi causado por veículo, vez que o boletim de ocorrência foi realizado 

tardiamente, por meio de declaração unilateral, sem força probante, 

enfatizando, ainda, que o veículo do autor não possuía quitação do prêmio 

em 2017, não sendo acobertado pelo seguro. Ao final, em caso de 

condenação, afirma que a indenização deverá ser fixada conforme grau 

da lesão apurado em perícia médica judicial; os juros fixados a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. As 

partes não se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas na peça de defesa, cumprindo salientar, 

quanto à primeira, que apesar de não constar nos autos uma conta de luz, 

água ou telefone em nome do autor para fins de comprovar seu endereço, 

é certo que ele assinou a procuração, contendo seu endereço, o que foi 

confirmado em audiência de conciliação e perícia médica, não havendo, 

portanto, que se falar em emenda da inicial. De igual modo, não merece 

prosperar a impugnação à gratuidade da justiça, vez que, contrário ao 

alegado pela ré, o autor junta carteira de trabalho, na qual seu último 

registro lhe auferia renda de apenas R$ 545,00, não restando dúvida de 

que o custeio das despesas processuais comprometerá o seu sustento. 

Afasto, portanto, as preliminares. Quanto ao mérito, assinale-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no pé direito, 

o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” 

anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, 

quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 
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COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 50%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 25% revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

50% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50. No que diz 

respeito à alegação da requerida de que o autor estava inadimplente com 

o pagamento do seguro DPVAT e, por isso, não faz jus à indenização 

pretendida, impende esclarecer que, contrário ao afirmado, a inadimplência 

do prêmio do seguro obrigatório por parte do proprietário do veículo 

envolvido em sinistro não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização, conforme Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” . Esse entendimento aplica-se a 

toda e qualquer vítima de acidente, independentemente de ser ou não 

proprietário do veículo, segundo se confere dos arestos a seguir: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO 

PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – 

IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA 

DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário 

inadimplente. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum 

efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica 

sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 1017502-67.2016.8.11.0041 – 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. no DJE 5.8.2019) – 

destaquei “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – ERRO MATERIAL 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO EVENTO 

DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA DE 

MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM 

PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe a 

Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo para 

recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019) - destaquei Desse modo, não há 

falar em exigibilidade de quitação do prêmio no momento do acidente para 

fazer jus à indenização securitária. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Valdivino Santana da Silva na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, para condená-la ao pagamento do valor 

de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, cumprindo salientar, quanto à 

fixação da verba honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência tem se posicionado no seguinte 

sentido: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio 

da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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KASSIO SILVA RAMOS, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, objetivando o recebimento do seguro 

obrigatório decorrente do acidente de trânsito que sofreu no dia 

14.5.2019, com apoio em vários documentos, no valor da cobertura total 

prevista em lei ou, então, em valor a ser apurado em perícia técnica, bem 

como de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Requer a inversão do ônus da prova (§ 1º, art. 373, CPC), bem como a 

incursão da parte ré em sua residência para tratar de assunto atinente a 

este processo. Foram anexados documentos. A audiência de conciliação 

resultou inexitosa. No referido ato processual foi juntada a perícia técnica 

realizada, que atestou estar a parte autora acometida de invalidez parcial 

incompleta em joelho esquerdo, quantificada em 50% (cinquenta por cento 
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– p. 362). Em contestação, a ré argui, em preliminar, a alteração do polo 

passivo para inclusão da Seguradora Líder, adequação do valor da causa 

ao proveito econômico perseguido, ausência de requerimento 

administrativo. Quanto ao mérito, afirma que inexistem provas que 

demonstram o nexo causal entre o sinistro e as lesões, especialmente 

porque o grau da lesão não foi aferido por laudo emitido pelo IML, e que o 

boletim de ocorrência policial lavrado unilateralmente após o sinistro ao 

serve como meio de prova, requerendo, assim, a improcedência do pleito, 

ou, então, que a indenização seja proporcional à lesão a ser constatada 

através de perícia técnica judicial. Diz ser da parte autora o ônus da prova 

do alegado. Foram anexados documentos. Em impugnação, a parte autora 

requer a condenação da parte contrária nas penas de litigância de má-fé, 

diante da comprovação nos autos da protocolização do requerimento 

administrativo, que foi recusado. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise das 

preliminares arguidas. Assinale-se quanto à primeira preliminar – alteração 

do polo passivo para inclusão da Seguradora Líder – que tal pretensão 

não merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, 

pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela parte ré, não havendo, desse modo, 

que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda preliminar – necessidade 

de adequação do valor da causa ao proveito econômico pretendido – 

saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte para precisar o grau de 

invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas narradas, mostra-se 

despropositado exigir-lhe fixar quantia correta enquanto não realizada 

perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão (TJSP – AI 

22697289120158260000 – p. 29.2.2016). No que se refere à terceira e 

última preliminar – ausência de requerimento administrativo – assinale-se 

que, fato, o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos 

Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a 

existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

em que pese a prova da protocolização do requerimento administrativo, a 

ação foi contestada regularmente pela parte ré, não havendo, desse 

modo, que se falar em falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as 

preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, de 

fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque ausente a opção 

de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 
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SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em relação ao argumento da 

parte ré de que o boletim de ocorrência policial é inservível como meio de 

prova porque elaborado após o acidente por declaração unilateral, cumpre 

anotar que, para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é 

dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstram o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, tendo sido 

este o entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída 

com documentos que demonstram que a parte autora se submeteu a 

atendimento médico exatamente no dia do sinistro anunciado no referido 

boletim de ocorrência, sendo oportuno esclarecer também que a lei não 

exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente 

de trânsito, tampouco a constatação do grau da lesão obrigatoriamente 

por laudo emitido pelo IML, uma vez que tal exigência é somente para o 

caso de indenização administrativa, mas jamais para o ajuizamento da 

ação, notadamente porque é realizada perícia técnica judicial durante a 

instrução do processo. Os documentos trazidos com a peça primeira, 

consistentes, em boletim de ocorrência policial, laudos, prontuários e 

receituários médicos, ao contrário do afirmado pela parte ré, demonstram, 

à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pela parte autora, 

decorrentes do acidente de trânsito ocorrido no dia 14.5.2019, o que, 

aliás, foram confirmados por perícia técnica judicial, diagnosticada com 

invalidez parcial incompleta em joelho esquerdo, quantificada em 50% 

(cinquenta por cento – p. 362). Nesse contexto, estando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, 

sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da parte autora 

decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência 

de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o 

que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, 

corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, considerando que as 

lesões no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 50% 

(cinquenta por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25%, valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (mil, seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos – 12,5% do valor global da 

cobertura). Assinale-se, por fim, quanto à litigância de má-fé, que, para a 

configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do 

CPC, requer a presença de elementos que denotem a real intenção do 

litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de 

iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no processo, situação não 

verificada e, além do mais, de acordo com a jurisprudência, a condenação 

em litigância de má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais 

sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 

80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, 

que a conduta tenha trazido prejuízo à parte adversa, consoante se 

observa dos seguintes julgados: “Para a condenação em litigância de 
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má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: 

que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

– CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – 

Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância 

de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas 

elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido 

oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta resulte 

algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual 

e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a 

condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Na hipótese vertente, não restou configurada má-fé, tampouco 

prejuízo à parte adversa durante a instrução, não havendo que se falar 

em litigância de má-fé. Quanto aos danos morais, cumpre salientar que a 

simples recusa da seguradora em receber ou não responder ao pedido 

administrativo, deixando, assim, de resolver a matéria administrativamente, 

isso por si só não caracteriza o abalo moral sustentado, uma vez que não 

restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - 

INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - 

MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada 

na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da 

indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, 

não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do 

indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que 

foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (TJMT 

– N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019). No mesmo 

sentido: N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito 

Privado, j. 24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa 

de pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, 

dor ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos 

quais todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - 

Apelação Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita 

Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que 

se falar em responsabilização da requerida por danos morais. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Kássio Silva Ramos na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) 

c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 

1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que 

corresponde ao percentual de 12,5% do valor global da cobertura, que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, 

do CPC, levando-se em conta, o pequeno valor da condenação, a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço, aplicando-se, neste caso, o princípio da causalidade. Proíbo a 

parte ré de incursionar na residência da parte autora para tratar de 

assunto relacionado a este processo. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as 

contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, 

CPC) P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046665-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHUAN PABLO DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1046665-87.2019.8.11.0041 – PJE RHUAN PABLO DA SILVA 

COSTA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO 

SEGURO CIA. DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 05.2.2017 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, 

inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura de tíbia esquerda e 

demais lesões a serem apuradas em perícia, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização. Pede, assim, a procedência do pleito, bem 

como que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo 

e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme § 8º, do 

art. 85, do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento em caso de 

indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida Porto Seguro S/A e a 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A juntamente 

contestam a ação, requerendo, preliminarmente, a inclusão da segunda no 

polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, 

ainda, a ausência de interesse de agir em razão da falta do comprovante 

de entrega do requerimento administrativo. No mérito, diz que a parte 

autora não comprova o seu direito indenizatório, vez que a documentação 

que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o nexo de causalidade 

entre a suposta lesão e o acidente de trânsito descrito, pois sequer foi 

juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência elaborado unilateralmente 

não possui força probante e refuta a pretensão de indenização por danos 

morais. Em caso de condenação, pede seja observada, obrigatoriamente, 

a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros 

deverão incidir da citação válida e a correção monetária a partir do evento 

danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito e, 

quanto ao mérito, pugna pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a 

fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme 

a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos 

termos do art. 85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial, 

no qual foi apurada lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. Em 

impugnação, a parte autora reitera os termos da inicia inicial e pugna pela 

condenação da ré em litigância de má-fé. As partes não se opuseram à 

perícia médica. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, impõe-se 

esclarecer que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, "in verbis": 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 
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INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide, 

especialmente no caso em análise, vez que a parte autora propôs a ação 

em face tão somente da Porto Seguro, de modo que o pedido de inclusão 

mostra-se inócuo. Por essa mesma razão, a contestação apresentada por 

ambas deve ser considerada apenas em relação à Porto Seguro Cia. de 

Seguros, única demandada da lide. Respeitante à segunda preliminar – 

ausência de requerimento administrativo – cumpre ressaltar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora ter tentado protocolizar o requerimento 

administrativo, conforme ata notarial de constatação de fato, foi 

contestada a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, 

cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 
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relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo médico, ao 

contrário ao afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrentes do acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, especialmente o histórico clínico do primeiro 

atendimento recebido no dia do acidente, tendo sido diagnosticado com 

sequelas no membro inferior esquerdo, o que foi confirmado na perícia 

médica realizada e anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão 

parcial incompleta, quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer 

que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

membro inferior esquerdo, quantificada em 25%, assim se inferindo do 

laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão 

no caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 25%, revela-se justa 

e adequada a fixação de 25% de 70%, do valor total da cobertura para 

cada uma delas, que resulta em R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Referente à proibição da 

requerida de comunicar-se com a parte autora extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento de que a 

requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé impõe-se 

esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na hipótese 

descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de elementos 

que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 

confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 

vantagem no processo, situação não verificada nos autos. Ademais, 

cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em 

litigância de má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, 

que à parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, 

que a conduta tenha trazido prejuízo à parte adversa, consoante se 

observa dos seguintes julgados: “Para a condenação em litigância de 

má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: 

que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

– CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – 
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Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância 

de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas 

elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido 

oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta resulte 

algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual 

e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a 

condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Rhuan 

Pablo Da Silva Costa na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro 

Cia. de Seguros, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) - 

(Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426), deixando, porém, de condená-la em danos morais. Condeno também 

a parte ré ao pagamento das custas processuais. No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020809-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE OLIVEIRA VITAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

JONATHAN DE OLIVEIRA VITAL, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 21 de junho de 2016 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, ser dispensável o exaurimento da via administrativa 

para configurar o interesse de agir. Diz ter sofrido fratura no joelho direito, 

fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização, conforme grau a ser 

apurado em perícia judicial, e pede a procedência do pleito, bem como que 

os honorários sejam fixados em 20% sobre o valor atualizado da causam, 

caso a condenação seja superior à metade do teto máximo indenizável ou 

na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de requerimento administrativo, bem como 

de laudo do IML. No mérito, diz ser imprescindível a produção de prova 

pericial, a fim de se apurar o grau da lesão e, em caso de condenação, 

que os juros sejam fixados a partir da citação válida, correção monetária 

conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, 

nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos 

da inicial. As preliminares sustentadas na peça de defesa foram 

afastadas na decisão saneadora, na qual designou-se perícia médica, 

cujo laudo apresentado pelo médico perito nomeado nos autos apontou 

lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. As partes não se 

opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 
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se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no joelho 

direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Desta feita, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, que 

a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado por Jonathan de Oliveira Vital na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cumprindo salientar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência tem se posicionado no seguinte sentido: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030400-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOARES RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)
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Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1030400-44.2018.8.11.0041 – PJE BENEDITO JOARES RIBEIRO 

DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, pessoa jurídica 

de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 
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05.08.2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Diz ter sofrido lesões a serem apuradas em perícia, 

fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização. Pede, assim, a 

procedência do pleito, bem como que os honorários sejam fixados em 20% 

sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC. Ao 

final, para fins de prequestionamento em caso de indeferimento da justiça 

gratuita, seja consignada violação ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, 

da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, no qual foi apurada lesão parcial 

incompleta, quantificada em 10%. Em contestação, a requerida Porto 

Seguro S/A e a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A 

juntamente contestam a ação, requerendo, preliminarmente, a inclusão da 

segunda no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de interesse de agir em razão da falta do 

comprovante de entrega do requerimento administrativo. No mérito, diz que 

em caso de condenação, pede seja observada, obrigatoriamente, a Tabela 

de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir 

da citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso 

(Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito e, 

quanto ao mérito, pugna pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a 

fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme 

a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos 

termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, a parte autora reitera os 

termos da inicia inicial. As partes não se opuseram à perícia médica. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo 

salientar, quanto à primeira, impõe-se esclarecer que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, "in verbis": “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide, especialmente no 

caso em análise, vez que a parte autora propôs a ação em face tão 

somente da Porto Seguro, de modo que o pedido de inclusão mostra-se 

inócuo. Por essa mesma razão, a contestação apresentada por ambas 

deve ser considerada apenas em relação à Porto Seguro Cia. de Seguros, 

única demandada da lide. Respeitante à segunda preliminar – ausência de 

requerimento administrativo/comprovante de entrega – cumpre ressaltar 

que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora ter comprovado o protocolo do requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, que se 

falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as preliminares. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 151 de 759



Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo médico, ao 

contrário ao afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrentes do acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, especialmente o histórico clínico do primeiro 

atendimento recebido no dia do acidente, tendo sido diagnosticado com 

sequelas na estrutura craniofacial, o que foi confirmado na perícia médica 

realizada e anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 10%. Desta feita, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, que 

a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve 

afetadas de forma parcial e definitiva as estruturas do craniofacial, 

quantificada em 10%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a lesão na estrutura 

do craniofacial corresponde a 100%, logo, considerando que a lesão no 

caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 10%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 10% de 100%, do valor total da cobertura para 

cada uma delas, que resulta em R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e 

cinquenta reais). Por fim, quanto ao prequestionamento, com a 

manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 

eventual interposição de recurso, pleiteado pelas partes, cabe assinalar 

que tal exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário 

deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Benedito Joares Ribeiro Da Silva na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia. de 

Seguros, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.350,00 (hum mil, 

trezentos e cinquenta reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno também a parte ré ao 

pagamento das custas processuais. No que diz respeito à fixação da 

verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o 

valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, 

que devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; 

nada importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se 

o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 
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que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, esclarecendo não se aplicar as normas do parágrafo único do 

art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031488-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEI RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

NEI RONDON, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório - DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 24 de maio de 2019 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Alega 

fazer jus à indenização securitária no montante de 40 (quarenta) salários 

mínimos, em decorrência das fraturas sofridas em membro direito e no 

maxilar. Pede, assim, a procedência do pleito, com a condenação da 

requerida ao pagamento da verba indenizatória, mais honorários fixados 

no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando três lesões parciais incompletas, 

quantificadas em 25%, 10% e 25%, cada uma delas. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de interesse de 

agir em razão da falta de requerimento administrativo, bem como de 

pressuposto de constituição válida do processo por faltar comprovante de 

residência em nome do autor e impugna a gratuidade da justiça. Quanto ao 

mérito, alega não haver prova acerca da invalidez ou do nexo de 

causalidade entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado 

boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo do IML, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 
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indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo não 

enseja a extinção do processo por falta de interesse de agir. Por fim, no 

que se refere ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em 

suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do 

CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em 

dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o demandante pretende 

receber o montante de até o 40 salários mínimos, não há se falar em 

retificação do valor da causa fixado em quantia equivalente a essa 

quantia. Além disso, sem a quantificação da lesão não é possível atribuir 

valor exato do proveito econômico pretendido. Sobre o comprovante de 

residência, apesar de não constar nos autos uma conta de luz, água ou 

telefone em nome do autor para fins de comprovar seu endereço, é certo 

que ele assinou a procuração, contendo seu endereço, que foi confirmado 

em audiência de conciliação e perícia médica, não havendo, portanto, que 

se falar em emenda da inicial. De igual modo, não merece prosperar a 

impugnação à gratuidade da justiça, vez que, contrário ao alegado pela ré, 

o autor junta carteira de trabalho, na qual seu último registro lhe auferia 

renda de apenas R$ 350,00, não restando dúvida de que o custeio das 

despesas processuais comprometerá o seu sustento. Rejeito, pois, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em estrutura 

crânio facial, seguimento da coluna cervical e quadril, o que foi confirmado 

na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesões parciais incompletas, quantificadas em 25%, 

10% e 25%, respectivamente. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins 

de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 
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CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais 

parciais descritas correspondem a 100% (estrutura crânio facial) e 25% 

(seguimento da coluna cervical e quadril esquerdo), logo, considerando 

que a lesões foram quantificadas em 25%, 10% e 25%, respectivamente, 

revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 100%, 10% de 25% e 

25% de 25%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.556,25, que 

é somatória das lesões (R$ 3.375,00 + R$ 337,50 + R$ 843,75). Quanto ao 

pedido do autor de que a indenização seja fixada em salários mínimos, 

impõe-se esclarecer que, com a modificação ocorrida nos valores das 

indenizações do Seguro Obrigatório, por meio da Medida Provisória nº 

340/06, posteriormente convertida em Lei nº 11.482/07, as indenizações 

passaram a ser determinadas conforme valores fixos e não mais em 

salários mínimos, segundo se infere da transcrição a seguir e também 

mencionada pelo próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[2] Assim, 

para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se aplica os 

parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se infere também 

dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 

6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada 

com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro.” (N.U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos a autora 

sofreu acidente em 2019, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado por Nei Rondon na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.556,25 (quatro mil, quinhentos 

e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta 

a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395. [2] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei N.º 11.482/07.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021138-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS IARA COELHO PHILIPPI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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PJE nº 1021138-70.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014252-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 10:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017071-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR KUBLIK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Intimação da parte requerente, para proceder a distribuição da carta 

precatória expedida nos autos, bem como comprovar sua distribuição.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023134-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON GRUGEU DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, procedo intimação da parte autora para, no prazo legal, 

informar o endereço completo na qual o autor reside, uma vez que na 

petição inicial o bairro encontra-se indefinido, dessa forma impossibilitando 

a intimação pessoal do GERSON GRUGEU DE SOUZA. Ademais, certifico 

que, designo o dia 29/11/2019, às 12h.45.min Horas, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013586-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE PIO DA SILVA OAB - MT0019715A (ADVOGADO(A))

ELIS REGINA DE DEUS OAB - 887.416.641-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014421-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELENA BARBOSA CEZARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011484-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016352-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO OAB - MT26217/O-O 

(ADVOGADO(A))

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDO DOS SANTOS MELLO (REU)

PLASTICA PRA TODOS EIRELI - EPP (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013797-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002674-27.2020.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 156 de 759



Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO KENJI YKEGAYA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA RABELO SILVA OAB - MT16874-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

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

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056373-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE ANGELICA DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REU)

ROGERIO CANTADORI (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008142-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE ANDREO GANCEDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO BARBOSA DA SILVA JUNIOR OAB - SP206388 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON LEAL SILVA FILHO (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005823-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MARTINS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

RENAULT DO BRASIL S.A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016717-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SANTANA DUARTE MARINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005324-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005945-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE DE SOUZA MACEDO OAB - 025.102.571-37 (REPRESENTANTE)

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA FUTEBOL MANIA - BANCA 521 (REU)

ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002085-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANGELO ESPARAPANI OAB - SP185295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIANE MALDONADO IANOVICH DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008521-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MONTEIRO PINTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DOMUS AUREA E DOMUS MAXIMA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003198-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044577-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA SERVICOS POSTAIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT3696-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014229-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SIDNEY FERRAZ LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 

____ VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESTADO DE MATO 

GROSSO. ALBERTO PELISSARI CATANANTE, advogado regularmente 

inscrito na OAB/MT sob o n. 17.531, devidamente qualificado na 

procuração que instrui a petição inicial, vem, mui respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, informar que em razão da manutenção da 

formatação original e possível incompatibilidade de dados do arquivo 

"word" copiado e colados no sistema PJE, a inicial será apresentada em 

PDF com a descrição petição inicial em "pdf", como disponibilizado pelo 

sistema. Termos em que espera deferimento. Cuiabá/MT, 27 de março de 

2020. ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB/MT N. 17.531

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058905-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE NASCIMENTO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014285-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035587-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN LONGUINHO BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, comprovar nos autos o 

recolhimento dos honorários pericias arbitrados no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014171-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 11:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005111-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 11:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007460-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GUILHERME DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1020179-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO HELBOR PRIVILEGE GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT17277-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))
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OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA COSTA VARA DOS SANTOS OAB - SP354970 (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial complementar apresentado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009925-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARELICE DO NASCIMENTO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018652-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos embargos de declaração e, no ensejo, 

procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

resposta ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051717-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RUY ARGENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022522-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL ANTONIO DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011017-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MORAES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008763-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MONTEIRO DE AVIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040305-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ANGELICO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002730-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVY KELY APARECIDA PENNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024532-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Certifico que, designo o dia 29/11/2019, às 13h.15.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003901-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA LETICIA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2019, às 12h.30.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022765-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON DE OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2019, às 13h.45.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059458-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILTON SILVA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1059458-58.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011017-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MORAES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011017-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MORAES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057908-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINO DOMINGOS FLANOFA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 10:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060330-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ENRIQUE ALVES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 10:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004457-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA APARECIDA CUNHA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003030-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003293-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA LOPES FERREIRA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015219-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA SILVA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015070-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA PONTAROLLO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014252-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014252-84.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014229-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SIDNEY FERRAZ LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014229-41.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058905-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE NASCIMENTO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014285-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014285-74.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014171-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014171-38.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005111-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1005111-41.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008763-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MONTEIRO DE AVIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1008763-66.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002730-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVY KELY APARECIDA PENNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1002730-60.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059458-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILTON SILVA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1059458-58.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057908-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINO DOMINGOS FLANOFA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1057908-28.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060330-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ENRIQUE ALVES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1060330-73.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004457-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CUNHA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004457-54.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 
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parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003030-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1003030-22.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003293-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA LOPES FERREIRA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1003293-54.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015219-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA SILVA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1015219-32.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015070-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA PONTAROLLO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1015219-32.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1017340-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R C RIBEIRO - ME (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017340-33.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA REU: R C RIBEIRO - ME VISTOS, A 

presente demanda tem por objetivo defender o direito de imagem da 

adolescente autora (16 anos de idade) que, teria tido suas fotos com 

rouba de banho (biquíni) divulgadas pela Requerida, sem o consentimento 

da menor e autorização de sua responsável legal, o que revela a 

incompetência deste juízo para processar e julgar o feito, conforme dispõe 

o artigo 148 do ECA e a Resolução nº02/2019 – TJMT/OE nos seguintes 

termos: Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 

abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos 

valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Art. 98. As 

medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre 

que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I - 

por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II - por falta, omissão ou 

abuso dos pais ou responsável; III - em razão de sua conduta. Art. 148. A 

Justiça da Infância e da Juventude é competente para: I - conhecer de 

representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato 

infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis; II - 

conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do 

processo; III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes; IV - 

conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou 

coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 

209; V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades 

de atendimento, aplicando as medidas cabíveis; VI - aplicar penalidades 

administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à 

criança ou adolescente; VII - conhecer de casos encaminhados pelo 

Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Parágrafo único. Quando 

se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também 

competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de: a) 

conhecer de pedidos de guarda e tutela; b) conhecer de ações de 

destituição do poder familiar , perda ou modificação da tutela ou guarda; c) 

suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento; d) conhecer 

de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao 

exercício do poder familiar; e) conceder a emancipação, nos termos da lei 

civil, quando faltarem os pais; f) designar curador especial em casos de 

apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos 

judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou 

adolescente; g) conhecer de ações de alimentos; h) determinar o 

cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e 

óbito. Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de 

responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao 

adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: I - do 

ensino obrigatório; II - de atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência; III – de atendimento em creche e pré-escola às 

crianças de zero a cinco anos de idade; IV - de ensino noturno regular, 

adequado às condições do educando; V - de programas suplementares 

de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do 

educando do ensino fundamental; VI - de serviço de assistência social 

visando à proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, 

bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem; VII 

- de acesso às ações e serviços de saúde; VIII - de escolarização e 

profissionalização dos adolescentes privados de liberdade. IX - de ações, 

serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e 

destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar por 

crianças e adolescentes. X - de programas de atendimento para a 

execução das medidas socioeducativas e aplicação de medidas de 

proteção. XI - de políticas e programas integrados de atendimento à 

criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência. § 1 o As 

hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros 

interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da 

adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei. Vara Esp. da 

Infância e Juventude Competência prevista no art. 148, I a VII e Parágrafo 

único, alíneas a, b, c, d, e, f, g e h da Lei nº. 8.069, de 13/7/90 – nos 

casos previstos no art. 98, I a III do mesmo diploma legal, bem como as 

cartas precatórias cíveis de sua competência. Assim sendo, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Juízo Competente (Vara Especializada da Infância e 

Juventude). Intime-se. Cumpra-se com as nossas homenagens. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1040472-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIOMAR CORREA ESTEVES (AUTOR(A))

LEIVA RONDON ESTEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES (REU)

JUAREZ TOLEDO PIZZA (REU)

ALLAN CURVO PINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA OAB - MT19679/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

. PJE nº 1040472-56.2019.811.0041(p) VISTOS, Antes de analisar a 

viabilidade do prosseguimento do presente feito neste juízo por conta do 

declínio de competência exarado no id. 28216273, determino a juntada da 

sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário 

nos autos n° 1011382-03.2019.8.11.004 (Ação Declaratória de Nulidade 

de Registro de Consolidação de Propriedade Fiduciária contra o Banco 

Bradesco S/A, Administradora de Consorcio Ltda) interposta pelos 

Requeridos. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022678-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I G RAMOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº 1022678-27.20167.8.11.0041 (P) VISTOS. A parte Executada 

ofereceu EMBARGOS A EXECUÇÃO (id.21077915) nos próprios autos da 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em desacordo com o que 

estabelece o artigo 914,§1º do CPC, como também não comprovou o 

preenchimento de um dos pressupostos indispensáveis a constituição e 

desenvolvimento válido do processo: o recolhimento das custas e 

despesas processuais. Assim, diante do descuido de manejo na resposta 

do réu, não é possível a aplicação do princípio da 

fungibilidade/instrumentalidade das formas, uma vez que houve erro 

grosseiro no oferecimento de embargos à execução, tendo em vista que 

não há dúvida objetiva quanto à forma adequada de defesa, conforme 

demonstrado. Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu: 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. VIA INADEQUADA. APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. 4 1.- Conforme o princípio 

da fungibilidade recursal, autoriza-se ao órgão julgador o recebimento de 

um recurso por outro. Todavia, tal medida pressupõe que seja possível tal 

substituição, que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível e que não 

haja erro grosseiro. Precedentes. 2.- Conforme o disposto no art. 736 do 

Código de Processo Civil "o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos". 

3.- Diante da ausência de dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, 

caracteriza, tecnicamente, erro grosseiro a apresentação de impugnação 

à Ação de Execução de título extrajudicial ao invés da oposição dos 
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Embargos de Devedor, mostrando-se inviável a aplicação do princípio da 

fungibilidade recursal. 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1283799/SP, 

Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 

23/04/2012) Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os EMBARGOS A 

EXECUÇÃO interposto no bojo da presente execução (id.21077915), 

devendo ser riscado/retirada a visibilidade da movimentação, nos termos 

do artigo 32, §5º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018. INTIME-SE a parte 

Exequente para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar planilha 

atualizada do débito e requerer o que entender de direito para 

prosseguimento da execução. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014875-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO NUNES REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014875-51.2020.8.11.0041. (k) 

EXEQUENTE: RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP 

EXECUTADO: CRISTOVAO NUNES REZENDE VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA aviada por RENTALIS – 

LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI – EPP em face de CRISTOVAO NUNES 

REZENDE, objetivando a satisfação de crédito oriundo de contrato de 

prestação de serviço no valor de R$100.080,20 (cem mil e oitenta reais 

com vinte centavos) atualizado na emenda do Id.31445799 

(R$112.139,23), com pedido de tutela de urgência cautelar de arresto e 

expedição de certidão premonitória. Aduz a Exequente, em apertada 

síntese, que é credora da Executada no montante registrado acima em 

decorrência de contrato de locação de bem móvel, supostamente não 

adimplido pela Executada, sendo o arresto de ativos financeiros e 

negativação de dados do Executado, um dos pedidos da tutela provisória. 

Recolhidas as custas processuais de distribuição da ação, vieram 

conclusos. É o necessário. DECIDO Para a concessão do arresto cautelar 

é necessário para tanto que se demonstre, além da probabilidade do 

direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isto 

porque, na sistemática do CPC/2015, o arresto cautelar passou a compor 

uma das modalidades de tutela de urgência de natureza cautelar, in verbis: 

artigo 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. Dessa forma, para seu deferimento, necessária a 

presença dos elementos autorizadores da concessão da tutela de 

urgência, enumerados no artigo 300, caput, do referido Diploma Legal, 

quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Logo, 

diferentemente do denominado arresto executivo (artigo 830 do CPC), o 

arresto cautelar liminarmente de bens será deferido em favor do credor 

que demonstrar o risco de insolvência e a tentativa de dilapidação do 

patrimônio pelo devedor, ou seja, depende da demonstração da 

probabilidade do direito invocado e o risco de prejuízo ao resultado da 

ação executiva. No caso em apreço, é indene de dúvida que o crédito 

exequendo está seguramente materializado pelo contrato apresentado e 

demais provas existentes nos autos, que resultam na verossimilhança da 

existência do vultuoso crédito a receber pela parte Exequente 

(R$100.080,20). Todavia, tal evidência (existência do crédito) não 

sustenta o pleito cautelar nos termos interpretados pela Exequente, 

porquanto a plausibilidade do crédito, e até mesmo a verossimilhança das 

alegações acerca da relação jurídica, não é o que ampara a probabilidade 

do direito à concessão do pedido. Nem tampouco as anotações existentes 

em desfavor da Executada, servem de base inequívoca da sua condição 

de insolvência ou coloca em risco o resultado útil do processo, de forma 

contundente ao ponto de violar o exercício do seu direito de defesa ou de 

satisfazer o débito voluntariamente. Ademais, não se verifica nos autos 

sequer a constituição segura da mora da Executada, de sorte que, não 

encontra-se afastadas as inúmeras teses defensivas disponíveis à 

Demandada para eventual descumprimento do contrato. É pertinente a 

precaução e o temor da Exequente diante do elevado valor do débito e as 

aparências de insolvência apresentada nos autos, porém, tais alegações 

e os documentos juntados para a instrução da tutela não são suficientes, 

por ora, para demonstrar que a Executada esteja dilapidando seu 

patrimônio ou se ausentará/omitirá para frustrar o processo, não sendo 

possível dar procedência ao pleito cautelar, deduzido pela simples 

alegação de que a Executada está em situação financeira preocupante e 

não possa fazer frente ao alegado débito. Nesse sentido é a 

jurisprudência: TJMT: GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003913-34.2016 - PJEAGRAVANTE: 

DESTAK ESQUADRIAS LTDA. AGRAVADA: LUMEN S./A. CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA.EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR 

(ARRESTO) – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL 

DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO 

DEMONSTRADOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que 

devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de 

urgência (art. 300 do CPC).Inexistindo comprovação acerca da insolvência 

da empresa agravada, bem como que esta esteja alienando bens para se 

furtar eventual condenação, impõe-se o indeferimento do arresto até que 

sobrevenham novos elementos de convicção. (DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, 

Publicado no DJE 03/03/2017) TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER 

ANTECEDENTE. PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO. NÃO CABIMENTO. 

AUSÊNCIA DA PROVA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. 

DECISÃO MANTIDA. Não se encontram demonstrados a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 932, inciso II, cumulado com o artigo 300, caput, ambos do 

Código de Processo Civil. Nota-se que, lastreada em inadimplemento de 

cheques e na existência de diversos apontamentos desabonadores, a 

recorrente pretende o arresto de bens da agravada, pessoa jurídica, sob 

o prisma de que a mesma está atuando de forma desleal no comércio, com 

intuito de fraudar credores. Ocorre que, tais fundamentos, embora 

indiquem a existência de uma dificuldade financeira da recorrida, não 

conduzem à conclusão de que a mesma está dilapidando seu patrimônio 

ou tentando se furtar ao pagamento de credores, ao menos nesta fase 

cognitiva da ação. Não basta, portanto, a dificuldade econômica para se 

decretar arresto de bens. Agravo não provido. (Décima Segunda Câmara 

de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2257756-90.2016.8.26.0000, 

Comarca de São Paulo, Relatora Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 

21.02.2017) Portanto, em cognição sumária, não é possível vislumbrar os 

requisitos caracterizadores da probabilidade do direito e da urgência, eis 

que, a despeito dos fatos noticiados pelo Exequente, não restou 

minimamente demonstrada qualquer tentativa de dilapidação patrimonial ou 

concreto estado de insolvência (probabilidade do direito) tendente a 

esvaziar a presente execução (risco ao resultado útil), sendo o 

indeferimento do pleito medida que se impõe, ao menos nesta prematura 

fase processual. Doutro norte, no que atine a certidão da existência da 

ação para fins premonitórios, é um direito do credor que, se valendo de 

processo de execução, busca a satisfação de seu crédito, de maneira 

que o recebimento da ação por si só gera o direito à expedição da certidão 

prevista no artigo 828 do CPC e sua finalidade. Todavia, é inegável que, a 

despeito de um direto processual facultado ao credor, o momento de 

comoção mundial suportado com a pandemia de COVID-19, trouxe à nação 

e à humanidade impactos financeiros extraordinários, os quais reclamam 

uma prestação jurisdicional sustentável e que não inviabilize, neste 

período, a liberdade comercial da população, que já conta com a restrição 

de locomoção imposta pelas medidas de isolamento social obrigatório. 

Destarte, quanto ao perigo de dano, não se pode olvidar que em casos 

desse jaez reflete de maneira negativa e ofensiva a honra de qualquer 

cidadão, se permitido que lhe seja tolhido um dos poucos meios de almejar 

o restabelecimento financeiro para a subsistência familiar, e até mesmo 

saldar o credito exequendo, se mostrando desequilibrado, desarrazoado e 

altamente lesivo, lançar os dados do Autor nos anais de proteção ao 

crédito. Na sequência, quanto ao perigo de dano que recai no pedido de 

exibição, entendo que está evidenciado nos prejuízos naturais do 

desconhecimento dos termos contratuais firmados, principalmente no caso 

de contrato oneroso de prestação continuada, sendo os danos causados 
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à Requerente de dimensão presumida e ilimitada. Derradeiro, importa 

evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente o perigo de 

irreversibilidade do §3º do art. 300 do CPC, uma vez que a presente 

medida não acarretará prejuízo à parte Requerida, a qual poderá durante a 

fase instrutória comprovar a existência do débito e efetuar o lançamento 

do nome do devedor nos referidos cadastros a qualquer tempo. 

Finalmente, a presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou 

irreversível, de sorte que, em caso de demonstração futura dos requisitos 

indispensáveis ao deferimento do pedido, é possível que este provimento 

jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, recebo a 

emenda a inicial de atualização do débito exequendo, e com fulcro no 

artigo 300 e artigo 301, ambos do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

vindicada pela Exequente RENTALIS – LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI – 

EPP. CITE-SE a parte Executada, para no prazo de 03 (três) dias pagar a 

dívida (artigo 829, CPC), dando-lhe ciência de que o prazo para 

oferecimento de embargos será de 15 (quinze) dias, contado da juntada 

aos autos do mandado de citação, independentemente de penhora (artigo 

914 e artigo 915, ambos do CPC). Não sendo efetuado o pagamento no 

prazo assinalado (03 dias), o Oficial de Justiça procederá a imediata 

penhora de bens do Executado e sua avaliação, de quantos bens bastem 

para o pagamento do valor principal do débito, atualizado com juros, 

custas e honorários advocatícios (artigo 829, §1º e artigo 831, ambos do 

CPC), lavrando-se o respectivo auto e intimando a parte Executada. Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito. No caso de integral pagamento no prazo de três dias, a verba 

honorária será reduzida pela metade (artigo 827, §1º do CPC). Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1016645-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO RIVIERA DUQUE DE CAXIAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO (TERCEIRO INTERESSADO)

GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO OAB - MT13586-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016645-79.2020.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: ANA PAULA SOARES REQUERIDO: CONDOMINIO EDIFICIO 

RIVIERA DUQUE DE CAXIAS VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE NÃO FAZER IMPEDITIVA DE OBRA C/C TUTELA DE URGÊNCIA aviada 

por ANA PAULA SOARES em desfavor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 

REVIERA DUQUE DE CAXIAS, em que o Requerente pleiteia obstaculizar 

em sede de tutela de urgência que: [...] a. A concessão de tutela de 

urgência para fins de embargar a continuidade das obras realizadas tanto 

nas unidades como nas dependências comuns do condomínio, com 

expedição de mandado determinando a suspensão da obra enquanto 

perdurar as medidas de isolamento e quarentena em decorrência da 

COVID-19, por Autoridade Municipal; [...] (sic Id.31297349). Insta salientar 

que no Id.31296436, houve a intervenção de terceiro de GUSTAVO 

ROBERTO CARMINATTI COELHO e DÉBORA GONSALVES CREMOSCO 

COELHO, na condição de assistente litisconsorcial passivo voluntário, 

pleiteando o indeferimento do pedido de tutela provisória formulado pela 

Requerente e a improcedência da ação em favor do condomínio Réu. 

Comprovado o recolhimento das custas processuais pela parte Autora no 

Id.31421805, vieram conclusos. É o necessário. DECIDO. Para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. In casu, a parte Autora 

objetiva obstaculizar a realização de obras e reformas no condomínio 

residencial em que reside a Requerente, por força das medidas de 

segurança impostas pelo poder executivo para conter a proliferação da 

pandemia de COVID-19. Evidente que, estamos diante de uma situação 

delicada, eis que, se por um lado tem-se a necessidade de preservar a 

saúde da coletividade, por outro, faz-se imprescindível respeitar o 

princípio constitucional da propriedade, (art. 5º, inciso XXII, CF), visto que 

uma decisão sumária na proibição de acesso “genérico” à dependências 

do Condomínio Residencial Réu, para realizar obras voluptuárias, poderiam 

resguardam a saúde e salubridade dos moradores e proprietários da 

unidade autônomas do condomínio, diante do notório combate a 

proliferação da pandemia do COVID-19. Todavia, a despeito de tais 

considerações, não se pode perder de vista a realidade legislativa e 

concreta deste município, que não coaduna com o inegável pavor social 

que vem contaminando e desestabilizando emocionalmente a população, 

cujos danos psíquicos sobrepõe inclusive o risco concreto oferecido pelo 

COVID-19. É de se desta o fato de a Requerente sustentar o risco de sua 

contaminação caso seja permitido o acesso operário no condomínio, 

respaldando seu pedido em atestado médico que proíbe sua locomoção 

regular no primeiro trimestre de gestação, devido ao alto risco abortivo que 

lamentavelmente a acomete. Em outras palavras, a chance de contato 

externo é diminuído, principalmente se a Requerente observar as medidas 

de segurança nacionalmente imposta para evitar o contágio da doença. A 

propósito, entendo fragilizado o direito da Autora na medida em que o 

atestado médico carreado no Id.31237901, foi expedido no Estado de São 

Paulo, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que indiquem o 

retorno da Requerente à esta capital, mesmo com a recomendação médica 

de repouso absoluto no primeiro trimestre de gestação, iniciado em 

10/02/2020. Conseguinte, cumpre aquilatar que, no documento do 

Id.31237902, trazido pela própria Autora, elucida as regras administrativas 

e internas adotadas pelo Réu, para colaborar com o cumprimento das 

ordens governamentais de combate à pandemia que assola o país, 

desarrazoando o pleito provisório. Aliado a isso, em recente 

regulamentação do poder executivo municipal, estabeleceu-se através do 

Decreto nº7.886 de 20 de abril de 2020, o retorno escalonado das 

atividades comerciais e industriais no município de Cuiabá, de sorte que, 

no caso em tela, notadamente a realização de pequenas obras internas de 

reforma e construção civil, não há previsão expressa no Decreto 

Municipal impeditiva das atividades, desde que o Réu se responsabilize 

diligentemente por exigir em prol da coletividade, que os prestadores de 

serviço e empresas responsáveis zelem pela observância integra das 

medidas de segurança ainda vigentes neste Estado. Destarte, 

considerando que a construção civil não está abrangida expressamente 

pela medida de segurança local da quarentena, desde que observadas 

normas sanitárias no contexto do Covid-19, no âmbito municipal, estadual, 

federal e mundial, considero ausentes os requisitos legais para a 

concessão da medida vindicada, notadamente a probabilidade do direito 

em impedir o ingresso dos trabalhadores operários no condomínio 

Requerido, se este observar as orientações e determinações de controle 

epidemiológico e sanitárias no contexto do Covid-19. De mais a mais, 

destaco que, é defeso ao Poder Judiciário intervir arbitrariamente na 

administração interna condominial, sendo inegável que a peculiaridade do 

momento, sustentado pelo pânico da pandemia de COVID-19, jamais 

poderá motivar a entrega de uma atividade jurisdicional desproporcional, 

ineficaz e ineficiente. Oportuno pontuar que os pressupostos 

supramencionados para a concessão da tutela de urgência são 

concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória e dispensa a análise da presença dos demais 

requisitos, quais sendo, os da urgência à concessão da medida, 

impondo-se a triangulação do feito e a devida instrução processual, com o 

exercício do contraditório e ampla defesa, a fim de que o juízo forme seu 

livre convencimento. Ademais, a presente decisão não possui caráter 

irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, demonstrado a presença dos 

requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e 

comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a 

qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, recebo a emenda a inicial e, por não 

estarem presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do CPC, 

INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial. 

INTIME-SE a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, manifeste-se sobre a assistência litisconsorcial passiva 

apresentada no Id.31296436. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

contestar a demanda, inclusive quanto a intervenção de terceiro do 

Id.31296436, consignando as advertências do artigo 334 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, 

através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes, inclusive o assistente litisconsorcial, acerca 

da audiência de conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente 

ser intimada na de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002270-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1002270-10.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, LUCIENE RODRIGUES DE 

SOUZA devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 31/08/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, “fratura de tibia”. 

Discorre a Autora em sua inicial que julgue procedente a presente ação, 

para condenar a Requerida a efetuar o pagamento do Seguro Obrigatório, 

no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, na data do efetivo pagamento, em razão de sua invalidez 

permanente, acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês, 

mais correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir da data 

do sinistro 31/08/2018 ,com fulcro nas Súmulas nº. 43, 54 e 580 do STJ, 

os quais deverão incidir até o dia em que a Seguradora efetuar o 

pagamento integral do referido seguro. Requereu ao final a condenação 

do Requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa;. Despacho de id. 17475070, 

determinando a emenda da petição inicial anexando a copia do 

Requerimento administrativo. Requerimento de emenda no id. 

17920939/17920940 e 18725249. Despacho de id. 20439295, 

determinando o prosseguimento do feito com a realização de audiência de 

conciliação e citação da Requerida. A Requerida apresentou contestação 

id. 26758616, arguindo em preliminar a incorreção do valor da causa, e a 

falta de interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do 

boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de 

nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 

invalidez. sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 27066411. O Autor foi 

submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 27151733. A parte Requerente no 

id. 29576921, manifesta pela procedência do pedido de acordo com a 

pericia realizada. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial 

é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para 

que seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 

292 do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, 

verifico que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). DA PRELIMINAR – 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados a certidão de ocorrência (id. 17462938) e Histórico Clínico (id. 

17462939), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

27151733, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 
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suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e ou funcional completa de um dos membros 

inferiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27151733), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o 

entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT, pagar a Requerente LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA, a quantia 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 31/08/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032495-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MARIANO SOLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PJE nº 

1032495-81.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, GUSTAVO MARIANO SOLER 

interpôs “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

REPARAÇÃO MATERIAL POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA, em desfavor de SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS 

AMERICAS LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA, 

MTM CONSTRUÇÕES LTDA, alegando em síntese que adquiriu duas 

unidades do empreendimento Requerido, efetuando o pagamento do 

preço, todavia, decorrido mais de um ano a empresa Requerida não teria 

autorizado a lavratura da escritura de compra e venda, e consequente 

registro dos imóveis em seu nome, cujo prazo contatual estava previsto 

para 90 (noventa) dias, a contar da instituição do condomínio, que ocorreu 

em 11/05/2017, de modo que o prazo fatal para outorga da escritura se 

deu em 11/08/2017. Relata que tal situação vem lhe causando inúmeros 

transtornos e aborrecimentos, ante a ausência de justificativa razoável 

para o não fornecimento da documentação do imóvel, requerendo ao final 

a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e na 

obrigação de fazer consubstanciada na entrega da escritura do imóvel em 

seu nome o cancelamento da hipoteca existente sobre os imóveis. 

Determinada a emenda da petição inicial (id.10386528), sobreveio 

manifestação no id. 10688521, pugnando dentre outras coisas pela 

desistência da lide com relação as Requeridas IMOBILIÁRIA E 

CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA, MTM CONSTRUÇÕES LTDA, a 

desistência do pedido de cancelamento da hipoteca. Recebida a emenda 

da petição inicial (id.10789394) foi deferido o pedido de tutela de urgência 
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e homologado o pedido de desistência da ação com relação as demais 

requeridas. No id. 11102715 perfaz juntada de manifestação da parte 

Requerida noticiando o cumprimento da decisão. A parte Requerida 

apresentou contestação no id. 11968320, alegando que em momento 

algum se sengou a outorgar a escritura publica dos imóveis e que inexistiu 

pedido formal do autor nesse sentido, não havendo se falar em 

indenização por danos morais por não ter praticado qualquer conduta 

ilícita capaz de ensejar a reparação. Obtempera quanto a ausência de 

comprovação dos danos que a parte Autora alega ter experimentado. Ao 

final, requer a improcedência da ação. Réplica no id.12330423. Instados a 

especificarem as provas, as partes propugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. É O RELATO. DECIDO. Convém registrar a possibilidade 

do julgamento antecipado, como prevê o artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, pois, versa sobre matéria de direito e de fato que gira em 

torno da indenização pelo atraso na entrega da documentação/registro do 

imóvel, e as provas documentais produzidas nos autos revelam-se 

suficientes para o deslinde da causa. Com efeito, ao caso em apreço, 

aplicam-se as diretrizes traçadas pelo Código de Defesa do Consumidor, 

porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

fornecedor de produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do referido Codex. Nesse diapasão, impende registrar 

que o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da questão da 

responsabilidade por serviços prestados, apregoa consoante a norma 

inserta no seu artigo 14, caput, que o fornecedor responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços. E como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, 

deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço. No caso, restou incontroverso nos autos que a parte Autora 

honrou com a totalidade de suas obrigações, quitando o preço do imóvel. 

Em contrapartida, a Requerida não cumpriu com sua obrigação contratual 

em proceder à outorga da escritura definitiva de compra e venda, vindo 

somente confeccioná-la após a propositura da presente lide e ao ser 

intimada para cumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela de 

urgência. De outra sorte, não merece guarida a justificativa apresentada 

pela Requerida quanto a ausência de pedido administrativo por parte do 

Requerente a fim de constitui-lo em mora, pelo simples fato de que a 

desídia da Requerida ao não promover o cumprimento da sua parte no 

contrato em tempo e modo ajustado já é o bastante para configurar sua 

inadimplência. Vale ressaltar que em se tratando de relação de consumo, 

certo é que os princípios da informação e da transparência que derivam 

do princípio da boa-fé objetiva devem ser observados na fase 

pré-contratual, execução e também pós-contratual. E na hipótese, como 

dito, a Requerida deixou de prestar os devidos esclarecimentos ao 

Consumidor/Requerente sobre o motivo pelo qual não houve a entrega da 

documentação do imóvel. Portanto, caracterizada a prática de ato ilícito 

pela Requerida, resta evidente o direito da parte Autora à reparação pelos 

danos morais experimentados em decorrência de todos os transtornos 

narrados na exordial, que ultrapassou os limites do razoável, gerando um 

sentimento de impotência ante o patente descaso da Requerida, os quais 

no caso em tela, não podem ser considerados como mero descumprimento 

contratual. Isto porque, essa demora de pouco mais de 01 ano na espera 

da transferência da titularidade do imóvel pela parte Autora acabou 

frustrando o exercício do direito de propriedade do bem. Outros Tribunais 

de Justiça, em casos semelhantes - quando o atraso na outorga da 

escritura pública supera o próprio prazo de tolerância -, tem entendido 

pelo dever em indenizar os danos morais aos compradores, conforme 

corrobora os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE 

IMÓVEL. PERMUTA DE IMÓVEIS. CONTRATO SINALAGMÁTICO. NULIDADE 

DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Muito embora tenha sido determinada a 

citação da parte por edital, quando ainda não esgotadas todas as 

diligências para sua localização, houve a nomeação de curador especial, 

tendo a parte, posteriormente, constituído procurador nos autos. Ausência 

de prejuízo. 2. Tratando-se de contrato sinalagmático, deve permanecer a 

proporcionalidade das prestações, pois as partes têm direitos e deveres 

entre si, isto é, ambos devem fornecer a escritura livre e desembaraçada. 

Inteligência do art. 476 do CC. No caso, restando incontroverso o 

descumprimento pela ré, de seu dever de outorgar as escrituras públicas 

dos imóveis permutados, é de ser mantida a sentença que julgou 

procedente a ação de obrigação de fazer. 3 . Restam configurados os 

danos morais, considerando que a parte autora viu-se obrigada a ajuizar 

demanda a fim de compelir a ré a cumprir sua obrigação. Ademais, o 

descumprimento da obrigação pela ré extrapola a esfera do mero 

dissabor, já que decorridos mais de dez anos do prazo estipulado para a 

outorga das escrituras. Dano moral in re ipsa. 4. Astreintes. Necessidade 

de limitação temporal. PRELIMINAR DESACOLHIDA. APELO PROVIDO EM 

PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70062355789, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires , 

Julgado em 26/03/2015) Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer 

cumulada com indenização por danos materiais e morais – Pretensão à 

apresentação, pelo banco réu, dos documentos necessários à outorga de 

escritura relativamente a bem imóvel adquirido em leilão - Sentença de 

parcial procedência – Recurso de apelação interposto pelo banco réu 

tão-só para pleitear o afastamento da condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais ou a redução do "quantum" indenizatório 

fixado – Entraves burocráticos relacionados ao registro de incorporação 

do Banco Sudameris S.A. pelo Banco ABN Amro Real S.A. que não podem 

ser utilizados como justificativa para a demora na outorga da escritura 

definitiva do imóvel – Responsabilidade civil do banco réu pela falha na 

prestação de serviços e pelo risco da atividade econômica por ele 

desenvolvida – Danos morais configurados – Longa espera da autora pela 

outorga de escritura definitiva do bem – Circunstância que ultrapassa o 

mero aborrecimento – "Quantum" indenizatório fixado em montante 

razoável (R$ 13.600,00), considerada a extensão da lesão e a condição 

econômica das partes – Manutenção da R. Sentença. Nega-se provimento 

ao recurso de apelação.(TJ-SP - APL: 00112141820118260223 SP 

0011214-18.2011.8.26.0223, Relator: Christine Santini, Data de 

Julgamento: 11/08/2015, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

13/08/2015) Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também dos ofensores, de molde a que não haja enriquecimento 

injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o 

caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o magistério de 

Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em 

conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a 

situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de 

orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil 

por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, 

p.279). (destaquei e negritei). ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da 

jurisprudência, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, para CONFIRMAR A TUTELA DEFERIDA NO ID.10789394 E 

CONDENAR a Requerida SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS 

LTDA, pagar à parte Requerente GUSTAVO MARIANO SOLER, a 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, 

acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC 

c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Sumula 

362 STJ). Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (quinze por 

cento) do montante da condenação, de acordo com a orientação contida 

no parágrafo 2º do art. 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011253-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIANE LUIZA MARTINS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO ARYLTON PAULA RAMOS OAB - DF13333 (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 
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POR DANOS MORAIS Processo Nº 1011253-66.2017.8.11.0041 (h) 

VISTOS, JAIANE LUIZA MARTINS ROCHA propôs AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE LIMINAR em desfavor de VIVO S.A. Narra a Autora que não 

possui relação contratual com a Ré que seja capaz de gerar o débito 

objeto da lide, configurando-se a inscrição em órgão de inadimplentes, em 

situação completamente indevida. Por fim, requer a concessão de liminar 

para que a Ré retire e se abstenha de inscrever novamente o nome da 

Autora em qualquer um dos órgãos de proteção ao crédito, e no mérito, a 

procedência da demanda para condenar o Requerido ao pagamento 

R$37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta reais) a titulo de 

danos morais, declarando a inexistência do débito, os benefícios da justiça 

gratuita, a inversão do ônus da prova. Despacho de ID. 6055580 

determinando a emenda a inicial, o que foi cumprido no ID. 6092007. 

Decisão de ID. 6714373, deferindo a tutela urgência para que a Requerida 

exclua os dados daquela dos órgãos de proteção ao crédito 

(SERASA/SPC) somente com relação ao débito de R$ 129,85 (cento e 

vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) concernentes ao contrato n. 

0231758487, determinando a citação da Requerida e deferindo os 

benefícios da justiça gratuita. Contestação apresentada no ID. 8033104, 

requerendo a improcedência dos pedidos, e a condenação da Autora em 

litigância de má-fé. Audiência de conciliação realizada no dia 07/08/2017, 

sendo oferecida proposta de acordo pela Requerida, a qual não foi aceita 

pela Autora (ID. 9312999). Impugnação à contestação de ID. 9521228. Ato 

continuo as partes foram intimadas para apresentarem as provas que 

pretendiam produzir. Ocasião em que as partes pleitearam pelo julgamento 

antecipado da lide (ID. 15240780 e 15316050). Os autos vieram conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO DECIDO Com fulcro na permissão legal do 

artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das 

provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos 

controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno 

processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 

do Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre registrar a incidência da 

legislação consumerista à espécie dos autos, dada a subsunção das 

partes aos arts. 2º, 3º e 17 do CDC. Assim, incidindo as regras do CDC ao 

caso em análise, a responsabilidade civil decorrente da prática de ato 

ilícito deixa de ser subjetiva (arts. 186 e 927 do Código Civil), para se 

tornar objetiva, a teor do que estabelece o artigo 14 da Lei de Consumo. 

Conforme orientação do referido artigo, "o fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos". A imposição do dever de indenizar objetivamente 

exigirá, portanto, a ocorrência da conduta do agente (independente de 

culpa), dano e nexo causal. Ausentes quaisquer um destes requisitos, 

afasta-se o dever reparatório. No que se refere ao nexo causal, poderá 

ser afastado, deixando-se de impor a obrigação de reparação pelo 

fornecedor, na hipótese em que inexistir o defeito do produto ou serviço, 

ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, consoante 

determinam os incisos I e II, do § 3º do referido artigo 14 do CDC. A culpa 

exclusiva de terceiros capaz de afastar o nexo causal e elidir a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços somente 

se verifica quando o prejuízo não guardar qualquer relação de 

causalidade com a atividade desenvolvida pelo fornecedor, sendo 

absolutamente estranho ao produto ou serviço comercializado. Destarte, 

para que se configure a excludente de responsabilidade por culpa 

exclusiva de terceiro, é necessário que o fato danoso seja inevitável, 

imprevisível e totalmente estranho à atividade desempenhada pelo 

fornecedor. No caso em tela, a Requerente busca a declaração de 

inexistência de débito, com a consequente condenação da Ré em danos 

morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo que jamais firmou qualquer contrato ou adquiriu 

produtos junto à Requerida. A Requerida, por sua vez, aduz que não agiu 

ilicitamente, pois não violou a ordem jurídica, tendo em vista que a 

contratação foi legítima e houve longo período de utilização da linha, tendo 

sido a inadimplência prática escolhida pela própria parte autora. 

Mirando-se as alegações do Requerido, nota-se que este deixou de 

observar o ônus que lhe competia, de comprovar que, de fato, não adotou 

comportamento irregular. É que se o consumidor alega inexistência do 

débito, é do fornecedor de serviços, o ônus de comprovar que o negócio 

jurídico que lastreia o débito cobrado legitima a inclusão do nome daquele 

nos cadastros de proteção ao crédito (art. 373, II do CPC). Os documentos 

acostados nos autos não demonstram, com certeza, a relação contratual 

das partes. A empresa telefônica se limitou a trazer aos autos apenas, 

telas sistêmicas, o que, por si só, não demonstra a relação existente entre 

as partes. Não há nenhum documento que comprove a legalidade do 

débito inscrito no cadastro de proteção ao crédito. Ressalta-se que, tais 

documentos acostados aos autos não comprovam a alegada regularidade 

da contratação, por se tratar de registro produzido unilateralmente, não 

tendo sido juntada cópia do contrato ou outros documentos utilizados pelo 

consumidor para a realização do negócio, devidamente assinado, 

contendo dados cadastrais/pessoais, que pudessem evidenciar a 

celebração do negócio jurídico. Logo, não procedeu a ré, ao que parece, 

com o cuidado exigido. Assim, tem-se que apesar de a Requerida ser 

detentora das informações e de possuir todos os meios de demonstrar a 

alegada relação jurídica e inadimplência do autor, foi desidiosa na 

produção da prova que lhe incumbia com exclusividade. Dessa forma, não 

comprovando a Requerida, ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo ao direito do autor, impõe-se reconhecer a sua responsabilidade 

civil, sendo manifestamente ilícita a circunstância consistente em permitir a 

mantença do nome da Autora em cadastro negativo. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO EM JUÍZO - DEVEDOR NÃO 

CONTUMAZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA. Incumbe à parte ré, nas ações 

declaratórias negativas, provar a existência do débito, porquanto é certo 

que, no plano fático, não se pode atribuir ao autor o ônus de comprovar 

fato negativo. Sem provas contundes da existência do débito, há de se 

reconhecer como indevida a inscrição do nome do autor em cadastro de 

restrição creditícia. Se existem negativações anteriores em nome do 

requerente, distintas da discutida nestes autos - por dívida já declarada 

inexigível pela sentença, mas se ele comprova que todas estão sendo 

discutidas judicialmente, afastando o reconhecimento como devedor 

contumaz, faz jus à indenização por danos morais, em razão da 

negativação indevida, objeto desta demanda. (TJ-MG - AC: 

10378170012215001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de 

Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019) Quando ocorre 

uma cobrança indevida, os posicionamentos mais atuais acerca da 

responsabilidade civil são no sentido de aceitar como causa de 

indenização a remessa do nome do Consumidor aos órgãos de proteção 

ao crédito, que prejudica o consumidor. Em assim não sendo, a cobrança 

indevida, se traduz em constrangimento, e a consequente indenização por 

danos morais. O dano está presente, eis que a Autora passou pelo 

transtorno de ser cobrada por uma dívida que não contraiu, e ter seu 

nome lançado no rol dos maus pagadores por meses. Tais fatos, que não 

podem ser confundidos com meros aborrecimentos comuns, abalariam 

sobremaneira qualquer pessoa de bem e cumpridora de seus 

compromissos, importando sem dúvida em dor de ordem moral, consoante 

as mais elementares normas de experiência comum, exsurgindo daí o 

dever da requerida de indenizar o consumidor lesado. É certo que a 

indevida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se configura como 

dano "in re ipsa", isto é, prescinde de prova. A propósito, vejamos: 

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAI IN RE 

IPSA. MINORAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E 

PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A 

jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova. Precedentes. (...)." (AgInt no AREsp nº 1.128.519/RS, Relator (a) 

Ministro (a) LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2019 - 

destaquei). É pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não 

depende de prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo 

porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível 

adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. 

Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO – REPARAÇÃO – DANO MORAL – DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – 

RECURSO DESPROVIDO – 1. "Dispensa-se a prova de prejuízo para 

demonstrar ofensa ao moral humano, já que o dano moral, tido como lesão 

a personalidade, ao âmago e a honra da pessoa, por vezes é de difícil 
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constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito própria do 

individuo - o seu interior". (RESP 85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, p. 358). 2. Para fixação do montante a 

título de indenização por dano moral deve-se levar em conta a gravidade 

do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, os efeitos 

surtidos sobre a vítima e sua condição social. (TAPR – AC 0264955-8 – 

(210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz Ronald Schulman – DJPR 

27.08.2004). (grifei e negritei). Não há regras objetivas para a fixação do 

dano moral, cabendo ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, 

sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as 

condições pessoais do ofensor e do ofendido, principalmente à 

econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida 

sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico, desincentivando o 

causador do dano de novas práticas de atos assemelhados. Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Requerente deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. 

Em relação ao "quantum" a ser fixado em sede de danos morais, o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso em comento se coaduna com os 

danos morais sofridos pela autora. Por fim, não há que se falar em 

condenação da Autora por litigância de má-fé, pois a presente ação se 

situou dentro da normalidade processual. Ademais, a Autora apenas 

utilizou o direito de ação, o qual é constitucionalmente reconhecido, para 

pleitear um direito que acreditava ser detentora. Registra-se que a 

caracterização da litigância de má-fé está condicionada à prática de ato 

previsto no rol taxativo do art. 80 do CPC e deve ficar clara ou ao menos 

dissimulada na intenção da parte querer causar dano processual ou 

material à outra, o que no caso dos autos não se verificou. Ressalta-se, 

por oportuno, que a boa-fé das partes em juízo é presumida, daí que para 

se reconhecer a má-fé, deve haver prova cabal nos autos, o que não 

também não restou evidenciado, portanto, afasta-se a pretendida multa 

por litigância de má-fé aos autores, por falta de substrato jurídico. DIANTE 

DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial formulado pela Requerente JAIANE LUIZA MARTINS ROCHA, 

para DECLARAR a inexistência dos débitos, no valor de R$ 129,85 (cento 

e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) com data de vencimento 

em 06/01/2015, e CONDENO a Requerida, VIVO S.A. ao pagamento no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária (INPC) a partir do presente decisum. Presente o princípio da 

sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação. Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a 

sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT) Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022765-75.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, WELINGTON DE OLIVEIRA 

ALMEIDA devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 02/04/2019 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “politrauma, polifratura, fratura de joelho”. Discorre o Autor 

em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por 

não ter condições de suportar com o ônus processual, a designação de 

audiência prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a 

citação da parte Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova 

pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais 

apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, 

tendo como base os elementos de prova pericial e tabela em vigor, em 

razão de sua invalidez da parte reclamante, acrescidos de juros legais de 

1,0% (um por cento) ao mês a partir a data que tomou conhecimento do 

acidente, aplicando a súmula 426 do STJ, mais a correção monetária com 

o índice INPC, a partir da data do acidente. Requereu ainda a condenação 

Requerida a pagamento no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a 

título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do 

CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho no id. 

20646457, determinando a suspensão dos autos, ate que se ocorra o 

prazo do pedido administrativo. A parte Autora no id. 21606243, interpõe 

embargos de Declaração do despacho. Despacho de id. 22350932, 

acolhendo os embargos interpostos, e determinando o prosseguimento do 

feito com a realização de audiência de conciliação e a citação da parte 

Requerida. A Requerida apresentou contestação id. 25533152 arguindo 

em preliminar a necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção 

do valor da causa e a falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência 

de provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal 

pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de 

prova da invalidez, e ainda a improcedência do pedido inicial com relação 

ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou também que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos 

autos no id. 25937777. Juntada de documento medico no id.26644270. O 

Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 26681505. A parte 

Requerente no id. 27948236, manifesta pela procedência do pedido de 

acordo com a pericia realizada. Impugnação à contestação no id. 

28120300. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao 
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Requerido no que tange a necessidade de adequação do valor em 

consonância ao patamar máximo do valor da indenização estabelecido 

pela legislação vigente, porquanto, em casos que o acidente tenha 

ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 340/06 (DOU 

29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou a ser 

estabelecida em valores determinados e não mais em salários mínimos. 

Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados a 

Declaração de ocorrência (id. 2044448) e Prontuário médico (id. 

20444485), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

26681505, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos joelhos o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 26681505), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento), a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público. No 

que concerne ao pedido de condenação da Seguradora Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à 

parte Requerente, na medida em que o mero inadimplemento contratual por 

si, não é capaz de ensejar o reparação. O dano moral pode assim ser 

definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 

precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 

liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta 

ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral 

puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o 

dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à 

personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é 

arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o 

dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Neste 

sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E PROCESSUAL. 

DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX 

VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. DESCABIMENTO . (...) II. 

Dano moral indevido. III. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DO 

PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

normalmente, não admite a ocorrência de dano moral nos casos de não 

pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta demanda em que 

há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, a sucumbência 

recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. 

Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS 

MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O 

mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a 

seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo 

a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser 

condenada a seguradora a complementar o valor da indenização 

concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, 

alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. 

Recurso especial conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 
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30/10/2006, p. 297) Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar 

o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente WELINGTON DE OLIVEIRA ALMEIDA, a quantia de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 02/04/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001890-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA OAB - MT10174-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO, C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Processo Nº 

1001890-55.2017.8.11.0041 (h) VISTOS, JOSE CARLOS DA COSTA 

propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO, C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em desfavor de SABEMI 

SEGURADORA S.A. Narra o Autor que desde maio do ano de 2014, vinha 

sendo descontado em sua folha de pagamento, valores referentes a um 

suposto seguro contratado, sem que fosse solicitado tal desconto e sem 

autorização e requerimento. Por fim, requer a concessão de liminar para 

que a Ré proceda a suspensão dos descontos mensais que vem sendo 

realizados, junto a folha de pagamento, e no mérito, a procedência da 

demanda para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 1.753,50 (mil 

setecentos e cinqüenta e três reais e cinquenta centavos), referente ao 

dobro do valor que fora descontado em folha de maneira indevida, R$ 

50.000,00 (cinqüenta mil reais) a titulo de danos morais, os benefícios da 

justiça gratuita, a inversão do ônus da prova. Despacho de ID. 4895377 

determinando a emenda a inicial, o que foi cumprido no ID. 5047719. 

Decisão de ID. 6041599, deferindo a tutela urgência para determinar a 

suspensão dos descontos mensais que vem sendo realizados, junto à 

folha de pagamento do Autor pela Seguradora Requerida, no prazo de 5 

(cinco) dias, determinando a citação da Requerida e deferindo os 

benefícios da justiça gratuita. Contestação apresentada no ID. 9087602, 

requerendo a improcedência dos pedidos, e no caso de eventual 

condenação, que a parte Autor a seja intimada a antecipar a quitação do 

contrato de Assistência Financeira realizado. Alternativamente, seja a 

parte Autora intimada a proceder na devolução dos valores creditados em 

sua conta. Audiência de conciliação realizada no dia 24/07/2017, a qual 

restou infrutífera (ID. 9107105). Impugnação à contestação de ID. 

9482258. Ato continuo as partes foram intimadas para apresentarem as 

provas que pretendiam produzir, deixando transcorrer o prazo, conforme 

Certidão de ID. 16392888. Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO DECIDO Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, 

sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar 

suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por 

base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o 

feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil. 

Inicialmente, cumpre registrar a incidência da legislação consumerista à 

espécie dos autos, dada a subsunção das partes aos arts. 2º, 3º e 17 do 

CDC. Assim, incidindo as regras do CDC ao caso em análise, a 

responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito deixa de ser 

subjetiva (arts. 186 e 927 do Código Civil), para se tornar objetiva, a teor 

do que estabelece o artigo 14 da Lei de Consumo. Conforme orientação do 

referido artigo, "o fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 

A imposição do dever de indenizar objetivamente exigirá, portanto, a 

ocorrência da conduta do agente (independente de culpa), dano e nexo 

causal. Ausentes quaisquer um destes requisitos, afasta-se o dever 

reparatório. No que se refere ao nexo causal, poderá ser afastado, 

deixando-se de impor a obrigação de reparação pelo fornecedor, na 

hipótese em que inexistir o defeito do produto ou serviço, ou quando 

houver culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, consoante determinam 

os incisos I e II, do § 3º do referido artigo 14 do CDC. A culpa exclusiva de 

terceiros capaz de afastar o nexo causal e elidir a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de produtos ou serviços somente se verifica 

quando o prejuízo não guardar qualquer relação de causalidade com a 

atividade desenvolvida pelo fornecedor, sendo absolutamente estranho ao 
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produto ou serviço comercializado. Destarte, para que se configure a 

excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, é 

necessário que o fato danoso seja inevitável, imprevisível e totalmente 

estranho à atividade desempenhada pelo fornecedor. No caso em tela, a 

Requerente busca o cancelamento dos descontos, a restituição em dobro 

dos valores pagos, com a consequente condenação da Ré em danos 

morais, em razão dos descontos indevidos em sua folha de pagamento, 

referente à suposto seguro que nunca foi contratado. A Requerida, por 

sua vez, aduz que em 11/03/2014, a parte Autor a firmou contrato de 

Plano AP PLUS nº 1064273, cuja contribuição mensal atualizada era de R$ 

51,94 (cinqüenta e um reais e noventa e quatro centavos), que se 

encontra cancelado por solicitação da própria parte Autora. Após, em 

13/10/2015, firmou contrato de Pecúlio nº 1585806, com contribuição de 

R$ 17,00 (dezessete reais), suspenso mediante decisão judicial no 

presente feito, passando assim, a fazer parte do quadro de participantes 

da empresa. Ressalta ainda, que A parte Autora firmou, em 13/10/2015, 

contrato de Assistência Financeira nº 1585806, com parcelas mensais no 

valor de R$ 115,22 (cento e quinze reais e vinte e dois centavos). 

Mirando-se as alegações do Requerido, nota-se que este deixou de 

observar o ônus que lhe competia, de comprovar que, de fato, não adotou 

comportamento irregular. O Requerido alega que o Autor anuiu com a 

mencionada cobrança, contudo o CDC , em seu artigo 6ª, III, dispõe que o 

consumidor tem direito à informação prestada de maneira adequada, clara 

e precisa. E no artigo 52, exige que o fornecedor informe o consumidor, 

prévia e adequadamente, acerca dos valores cobrados, além de todas as 

especificidades da negociação. Com efeito, o simples pagamento da 

importância relativa ao seguro não pode ser interpretado como anuência, 

sendo certo que a parte ré não demonstrou que o Autor conhecia 

completamente as condições da contratação. Registre-se que tal prova é 

de fácil produção, pois a parte ré possui todos os registros das tratativas 

ocorridas entre as partes, não se desincumbindo do ônus de provar a 

licitude do desconto. Quanto ao pedido de restituição em dobro dos 

valores indevidamente cobrados e pagos pela parte autora, a omissão da 

ré no campo probatório evidencia que o Autor foi induzido a contratar 

serviço sem que tivesse sido devidamente informado sobre todas as 

condições do contrato. Assim, os valores indevidamente pagos deverão 

ser devolvidos em dobro pelo réu, em razão de flagrante má-fé em 

perfectibilizar negócio jurídico diverso do pretendido pela parte autora, 

sendo aplicável à hipótese o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC. 

Sendo assim, a cobrança indevida, se traduz em constrangimento, e a 

consequente indenização por danos morais. O dano está presente, eis 

que a Autora passou pelo transtorno de ser cobrada por uma dívida que 

não contraiu. Tais fatos, que não podem ser confundidos com meros 

aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira qualquer pessoa de bem 

e cumpridora de seus compromissos, importando sem dúvida em dor de 

ordem moral, consoante as mais elementares normas de experiência 

comum, exsurgindo daí o dever da requerida de indenizar o consumidor 

lesado. É certo que a indevida inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito se configura como dano "in re ipsa", isto é, prescinde de prova. A 

propósito, vejamos: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. 

DANO MORAI IN RE IPSA. MINORAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência firmada neste Sodalício é no 

sentido de que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re 

ipsa, isto é, prescinde de prova. Precedentes. (...)." (AgInt no AREsp nº 

1.128.519/RS, Relator (a) Ministro (a) LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, DJe 28/09/2019 - destaquei). É pacífico na nossa jurisprudência 

que o dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato 

que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez 

que é impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e 

a sua mágoa. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REPARAÇÃO – DANO MORAL – 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO – 1. "Dispensa-se a prova de 

prejuízo para demonstrar ofensa ao moral humano, já que o dano moral, 

tido como lesão a personalidade, ao âmago e a honra da pessoa, por 

vezes é de difícil constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito 

própria do individuo - o seu interior". (RESP 85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, p. 358). 2. Para fixação do 

montante a título de indenização por dano moral deve-se levar em conta a 

gravidade do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, os 

efeitos surtidos sobre a vítima e sua condição social. (TAPR – AC 

0264955-8 – (210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz Ronald Schulman – 

DJPR 27.08.2004). (grifei e negritei). Não há regras objetivas para a 

fixação do dano moral, cabendo ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, 

atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para 

as condições pessoais do ofensor e do ofendido, principalmente à 

econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida 

sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico, desincentivando o 

causador do dano de novas práticas de atos assemelhados. Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Requerente deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. 

Em relação ao "quantum" a ser fixado em sede de danos morais, o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso em comento se coaduna com os 

danos morais sofridos pela autora. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela 

Requerente JOSE CARLOS DA COSTA, para tornar definitiva a tutela 

deferida no ID. 6041599, determinando o cancelamento dos descontos 

mensais que vendo sendo realizados junto à folha de pagamento do Autor, 

e CONDENO a Requerida, SABEMI SEGURADORA S.A, à devolução em 

dobro dos valores pagos indevidamente pelo Autor, bem como, ao 

pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. 

Presente o princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) do valor da condenação. Transitado em julgado e decorridos 15 

(quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o 

desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT) 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024532-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1024532-51.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, LUCAS DA SILVA PINHEIRO 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 12/03/2019 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“politrauma, polifratura, fratura de braço, fratura de cotovelo e fratura de 

perna”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do 

benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar com o ônus 

processual, a designação de audiência prévia de conciliação com 

realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida para apresentar 

contestação no prazo legal, a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a prova pericial, e ainda que a Requerida 

se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob pena de 

responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa tácita ao 

pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT, tendo como base os elementos de prova 

pericial e tabela em vigor, em razão de sua invalidez da parte reclamante, 

acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês a partir a data 

que tomou conhecimento do acidente, aplicando a súmula 426 do STJ, 

mais a correção monetária com o índice INPC, a partir da data do acidente. 
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Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela prática de ato 

ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de 

acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo 

códex. Despacho no id. 20784341, determinando a emenda da petição 

inicial juntando o pedido administrativo. A parte Autora no id. 20957530, 

informa que interpôs Agravo de instrumento. Juntada de documento 

medico complementar no id. 21082181. Oficio juntado no id. 21311981. A 

parte Autora no id. 21374363, requer a suspensão do feito, a fim de julgar 

a ação de obrigação de fazer. Comprovante de renda da parte Requerente 

no id. 22148735. Despacho de id. 22350932, acolhendo os embargos 

interpostos, e determinando o prosseguimento do feito com a realização 

de audiência de conciliação e a citação da parte Requerida. A Requerida 

apresentou contestação id. 24333992 arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa, a falta de interesse de agir por entender necessária a realização 

do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação e o defeito 

de representação processual ante a falta de desenvolvimento válido e 

regular do processo, em razão da diferença nas assinaturas. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas 

da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato 

do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta 

de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 

invalidez, e ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao pedido 

de indenização por danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Juntada de correpondência devolvida 

no id. 25286977. Petição de habilitação nos autos no id. 25941722. O 

Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 26664396. A parte 

Requerente no id. 27950994, manifesta pela procedência do pedido de 

acordo com a pericia realizada. Impugnação à contestação no id. 

27951008. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao 

Requerido no que tange a necessidade de adequação do valor em 

consonância ao patamar máximo do valor da indenização estabelecido 

pela legislação vigente, porquanto, em casos que o acidente tenha 

ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 340/06 (DOU 

29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou a ser 

estabelecida em valores determinados e não mais em salários mínimos. 

Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. PRELIMINAR – DO DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – 

FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR 

DO PROCESSO. No que concerne à necessidade de regularização da 

representação, não vislumbro razões para exigir a juntada de outro 

documento, pois tal circunstância isoladamente em nada influencia a 

análise do mérito. Cumpre ressaltar que a procuração ”ad judicia” não tem 

prazo de validade, ou seja, não se expira pelo decurso do tempo, não 

restando alternativa se não desacolher tal preliminar. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de ocorrência (id. 20748863) e 

Prontuário médico (id. 20748869), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 26664396, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 176 de 759



16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e ou 

funcional completa de um dos membros inferiores e perda anatômica e ou 

funcional completa de um dos membros superiores, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 26664396), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, com perda de 75% (setenta 

e cinco por cento), do membro superior esquerdo, e repercussão 

moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), do membro inferior 

direito, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 

11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente LUCAS DA SILVA PINHEIRO, a quantia de R$ 

11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 12/03/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 
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do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003901-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA LETICIA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1003901-86.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, CLEIDINEIA LETICIA DE MORAES 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 07/01/2019 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“politrauma, polifratura, fratura do punho”. Discorre a Autora em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, a designação de audiência 

prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte 

Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a inversão do 

ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, e 

ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob 

pena de responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa 

tácita ao pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT, tendo como base os elementos 

de prova pericial e tabela em vigor, em razão de sua invalidez da parte 

reclamante, acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês a 

partir a data que tomou conhecimento do acidente, aplicando a súmula 426 

do STJ, mais a correção monetária com o índice INPC, a partir da data do 

acidente. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no 

montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela 

prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a condenação 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como os 

honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo 

mesmo códex. Despacho no id. 17670906, determinando a emenda da 

petição inicial para anexar a copia do pedido administrativo. A parte Autora 

junta declaração de ocorrência no id. 17972736. A parte Autora no id. 

18361649, requer a suspensão do feito, a fim de julgar a ação de 

obrigação de fazer. Juntada de documento medico complementar no id. 

19675272. Despacho de id. 22397768, determinando o prosseguimento do 

feito com a realização de audiência de conciliação e a citação da parte 

Requerida. A Requerida apresentou contestação id. 25718367 arguindo 

em preliminar a necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção 

do valor da causa, a falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência 

de provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal 

pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de 

prova da invalidez, e ainda a improcedência do pedido inicial com relação 

ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou também que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos 

autos no id. 25940035. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

26668204. A parte Requerente no id. 27950092, manifesta pela 

procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. Impugnação à 

contestação no id. 27950116. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro 

que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente 

estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja 

atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 292 do 

CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária almejada 

pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada 

invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, restando 

correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico 

que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de ocorrência (id. 17639168) e Prontuário médico (id. 17639169), 
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sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26668204, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatomica e ou funcional completa de um dos membros 

superiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 26668204), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público. No 

que concerne ao pedido de condenação da Seguradora Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à 

parte Requerente, na medida em que o mero inadimplemento contratual por 

si, não é capaz de ensejar o reparação. O dano moral pode assim ser 

definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 

precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 

liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta 

ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral 

puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o 

dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à 

personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é 

arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o 

dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Neste 

sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E PROCESSUAL. 

DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX 

VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. DESCABIMENTO . (...) II. 

Dano moral indevido. III. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DO 

PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

normalmente, não admite a ocorrência de dano moral nos casos de não 

pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta demanda em que 

há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, a sucumbência 

recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. 

Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS 

MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O 

mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a 

seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo 

a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser 

condenada a seguradora a complementar o valor da indenização 

concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, 

alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. 

Recurso especial conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 

30/10/2006, p. 297) Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar 

o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 179 de 759



entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente CLEIDINEIA LETICIA DE MORAES, a quantia de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 07/01/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006800-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO ALVES MARTINS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006800-57.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MARINO ALVES MARTINS 

JUNIOR, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 31/08/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo o beneficio da justiça gratuita em razão de não suportar com o 

ônus processual, a citação da parte Requerida, e que julgue a presente 

Ação totalmente procedente, declarando a inconstitucionalidade da Medida 

Provisória nº 451/2008 e da decorrente lei nº 11.945/2009, no que diz 

respeito ao Seguro DPVAT, determinando que a Requerida pague a parte 

Requerente 100% (cem por cento) do prêmio do Seguro Obrigatório que 

corresponde a sua lesão devidamente graduada pelos médicos peritos 

competentes podendo chegar ao valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em razão de sua incapacidade permanente ou morte, 

acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês, mais correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, a partir da data do sinistro, com 

fulcro nas Súmulas n.º 43 e 54 do STJ, os quais deverão incidir até o dia 

em que a Seguradora efetuar o pagamento integral do referido seguro. 

Requereu ao final, a condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Despacho de id. 18090003, determinando a emenda 

da petição inicial, anexando a copia do pedido administrativo. 

Requerimento de emenda no id. 18589946. Despacho de id. 20665149, 

determinando o prosseguimento do feito com a audiência de conciliação e 

citação da parte Requerida. A Requerida apresentou contestação id. 

24529559 arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a incorreção do valor da causa, a falta de interesse de agir por 

entender necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a 

ausência de nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o 

acidente e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve 

se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual 

fixa o teto para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que 

em caso de eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 

474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao 

grau da lesão. requereu que em caso de eventual condenação, a 

correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda 

que os juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a 

Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários 

Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) sobre o 

valor da condenação. Petição de habilitação nos autos no id. 26758705. O 

Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27347576. Certidão de 

decurso no id. 29332337. Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS 

CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de receber 

os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que não tem 

obrigação de assim proceder sem a apresentação dos documentos 

mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se refere à 

comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto é trivial 

sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de prova do 

Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente apresentasse no 

âmbito administrativo qualquer outro laudo médico atestando o grau de 

invalidez, seria submetido à perícia por médico designado pela própria 

Seguradora, a fim de constatar e avaliar a existência e aferição do grau 

da lesão ou lesões, para os fins do §1º do art.3º da Lei de regência. 

Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a obrigação da Seguradora 

independente da apresentação do laudo receber e analisar a 

documentação apresentada pelo requerente administrativamente, e, se for 

o caso, rejeitar ou solicitar complementação de forma fundamentada. 

Demais disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 
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na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de ocorrência e Ficha de 

Atendimento (id. 18065795), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 27347576, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu a Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da 

mobilidade de um tornozelo o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 27347576), dá conta de que 

a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão residual, com perda de 10% (dez por cento) do 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente MARINO ALVES MARTINS JUNIOR, a quantia de $ 

337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 31/08/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038572-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR VEDOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038572-09.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAIR VEDOY REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 

DPVAT SA Vistos etc. A decisão de ID. 12751962 constatou a ausência 

da juntada do termo de audiência e do laudo pericial no feito, determinando 
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a juntada dos mesmos. É possível verificar que o termo de audiência está 

carreado aos autos no ID 12729048, com anotação manuscrita relativa ao 

suposto resultado da perícia, contudo, ainda não se depreende dos autos 

o laudo pericial. Assim, cumpra-se a decisão de ID 12751962. Cumpridas 

as determinações retornem à conclusão. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026234-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINEI LEMES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1026234-66.2018.8.11.0041 AUTOR: ROBINEI LEMES DE 

MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032568-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052122-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONE SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1052122-03.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051274-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALMONDES RIBEIRO DE MATOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1051274-16.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045012-50.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

OTANIEL DA SILVA OLMEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045012-50.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045012-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTANIEL DA SILVA OLMEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045012-50.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017498-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017498-88.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por PAULO DE SOUSA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061173-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1061173-38.2019.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

pedido de análise da liminar concedida pelo TJMT, formulado pelo autor no 

ID 28424447, ao argumento que a Corte suspendeu os efeitos da decisão 

que determinou o recolhimento das custas processuais. Comunicação do 

TJMT de concessão da liminar (ID 30928114). É o relatório. Decido. 

Inicialmente, esclareço que o Juízo de primeiro grau não analisa decisão 

de instância superior, apenas cumpre. Infere-se dos autos que a decisão 

proferida no ID 28985718, indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao 

autor e determinou o recolhimento das custas, no prazo de quinze dias. 

Decorrido o prazo e não havendo qualquer manifestação, inclusive, com 

certidão do decurso do prazo (ID 30343795), este Juízo proferiu sentença 

sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição do 

feito. Registro que, em que pese a desnecessidade de informação ao 

Juízo da interposição de recurso do agravo pelo agravante em processos 

virtuais, o feito não recebeu tal informação nem pelo agravante, nem pelo 

TJMT. Este juízo tomou conhecimento da decisão proferida pelo TJMT 

apenas após a prolação da sentença, conforme se vê a petição do autor 

no ID 28424447, de 23/03/2020. A comunicação feita pelo TJMT ocorreu 

somente em 01/04/2020. Todavia, o feito já havia sido sentenciado em 

20/03/2020. Diante disso, deverá o autor promover os atos necessários, 

pela via adequada, para a retomada do feito. Intime-se. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043553-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURY JURACI DA COSTA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043553-13.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043553-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURY JURACI DA COSTA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043553-13.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045656-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO AUGUSTO CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045656-90.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045656-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO AUGUSTO CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045656-90.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044835-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEI RODRIGUES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044835-86.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044835-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEI RODRIGUES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044835-86.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044534-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL LOURENCO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044534-42.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044534-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL LOURENCO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044534-42.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045149-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DA SILVA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045149-32.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045149-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DA SILVA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045149-32.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001481-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001481-74.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA 

COM DANOS MORAIS proposta por CLAIR RODRIGUES DA SILVA em face 

de ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte 

ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017664-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017664-23.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há nos 

autos pedido de justiça gratuita. Entretanto, requer a parte autor o 

parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) parcelas, com 

fundamento no art. 98, §6º, do CPC. DEFIRO o pedido de parcelamento 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §6° do 

CPC/15. Assim, poderá a parte autor, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas iniciais, em 04 (quatro) parcelas iguais e 

sucessivas. Remeta-se o e-mail a Central de Arrecadação para 

averbação da presente decisão e liberação das guias a serem recolhidas. 

Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo o(a) autor(a) adimplido com a 

integralidade das custas e taxas judiciais e/ou informado o pagamento da 

1° parcela, certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016674-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE GOMES FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016674-32.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Ademais, o autor foi atendido por plano de saúde particular, deste modo a 

declaração de hipossuficiência não é suficiente para demonstrar que 

necessita dos benefícios da justiça gratuita. Portanto, nos termos do art. 

99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017688-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS OAB - MT18646-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017688-51.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO MATERIAL E MORAL 

proposta por RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS em face de APPLE. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 
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audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017644-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLAN MENDONCA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017644-32.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por RAYLAN 

MENDONCA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017723-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017723-11.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Ademais, a autora foi atendida por plano de saúde particular, deste modo 

a declaração de hipossuficiência não é suficiente para demonstrar que 

necessita dos benefícios da justiça gratuita. Portanto, nos termos do art. 

99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017726-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOTABA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017726-63.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por RONALDO JOTABA PIRES em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017639-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA PINHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017639-10.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT proposta 

por LINDALVA PINHEIRO DE OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017636-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DE JESUS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017636-55.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por PAULA 

DE JESUS FERNANDES em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017583-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO GUERRA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017583-74.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por JOSE 

PAULO GUERRA SIQUEIRA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está 

impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, 

assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017571-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA ROSA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017571-60.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por IEDA 

ROSA DE ALMEIDA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. A parte autora informa que a seguradora ré está 

impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, 

assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 
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novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017549-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017549-02.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por ADOLFO 

NASCIMENTO DE SOUZA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está 

impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, 

assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017522-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ CHIQUERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017522-19.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por JOAO 

LUIZ CHIQUERA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034357-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEM CRISTINA ALMEIDA PREZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LANA PAULA DE ARRUDA E SILVA (REU)

LE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA (REU)

ELISA DE ARRUDA - ME (REU)

ELISA DE ARRUDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI OAB - MT7615-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034357-19.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de abril de 2020. 

Márcia Eliza Ribeiro da Costa Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010233-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BATISTA DE ARRUDA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010233-35.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010315-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO DE MORAES JARDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010315-66.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de reparação de danos materiais proposta por ANISIO DE 

MORAES JARDIM em face de BANCO DO BRASIL SA. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014278-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHERILYN KARINE FRITSCHE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014278-82.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito proposta por CHERILYN 

KARINE FRITSCHE em face de CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA.. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo 

de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014847-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NORIVALDO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014847-83.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de reparação de danos materiais proposta por JOSE NORIVALDO 

DE LIMA em face de BANCO DO BRASIL SA. De início, defiro os benefícios 

da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do 

CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017128-12.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ PIRES DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS DE MORAES CAMPOS OAB - MT27978/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI (REU)

FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017128-12.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009446-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009446-06.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de reparação de danos materiais proposta por EDSON 

RODRIGUES DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL SA. De início, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos 

termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte 

ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015336-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOSDALVA MARIA DO ROSRIO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015336-23.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017513-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JORDAO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017513-57.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por CLAUDIO 

JORDÃO JUNIOR em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017419-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE OLIVEIRA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 190 de 759



CUIABÁ PJE n° 1017419-12.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017416-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA DE ALMEIDA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017416-57.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por CATIA 

DE ALMEIDA MORAES em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017401-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TORMES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017401-88.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

ALEXANDRE TORMES GONCALVES em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017374-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON AIRTON SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017374-08.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

ANDERSON AIRTON SANTANA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 
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neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017354-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE PINHO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017354-17.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por NELSON 

DE PINHO SANTANA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017347-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SIQUEIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017347-25.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

HENRIQUE SIQUEIRA MARTINS em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017305-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SERGIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

C. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017305-73.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por MARCOS 

SERGIO DOS SANTOS e outros em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017217-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA FEITOZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017217-35.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por GLAUCIA 

FEITOZA DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017172-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOPAR TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES OAB - MS9983 

(ADVOGADO(A))

DANIEL SCHUINDT FALQUEIRO OAB - MS10678-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRECH TRANSPORTES EIRELI (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017172-31.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017007-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017007-81.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

ROSANGELA MARIA DOS SANTOS em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017508-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LINO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017508-35.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por JEAN 

LINO DE ALMEIDA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 
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pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016946-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. S. A. (AUTOR(A))

ANATANY NINA DE BARCELOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016946-26.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por A. B. S. 

A. e outros em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo obstáculos 

ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, verifico a 

possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016932-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONE BEZERRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016932-42.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

MARCIONE BEZERRA CARVALHO em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014737-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DOS SANTOS SANABRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014737-84.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por DANIEL 

DOS SANTOS SANABRIA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está 

impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, 

assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 
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conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015585-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE PAULA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015585-71.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por JANAINA DE 

PAULA TEIXEIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo 

de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004708-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004708-72.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de danos materiais e morais proposta por STEFANE BRAGA 

LEMOS FUJIYAMA em face de EBAZAR.COM.BR. LTDA. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte 

ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006393-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (EXEQUENTE)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(EXEQUENTE)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN ALBERTO HARTER (EXECUTADO)

VIVIANE DE OLIVEIRA HARTER (EXECUTADO)

NEYDE STRINGARI HARTER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006393-17.2020.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006460-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMYS CAROLINY DE ARRUDA (REU)

T C DE ARRUDA PET SHOP EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006460-79.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por PLENA COMERCIAL LTDA em face de 

T C DE ARRUDA PET SHOP EIRELI - ME e outros. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 
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coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008314-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BORDERO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA FIGUEIREDO MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008314-11.2020.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010327-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE GARUZZI BARCELLOS OAB - ES18836 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCHIORETTO & ALMEIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010327-80.2020.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012899-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE RODRIGUES BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MATEUS ROYER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012899-09.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013226-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILLA'S COMERCIO DE PRESENTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JOSE RIBEIRO MENDES OAB - SP299723 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. L. CASTRO - COMERCIO - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013226-51.2020.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015010-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LUCIA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015010-63.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por EVA 

LUCIA DO CARMO em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 
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obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015029-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE CAMPOS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015029-69.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por BRUNO 

HENRIQUE CAMPOS DA COSTA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015164-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROLANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015164-81.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

ROLANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015174-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WLADEMAR SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015174-28.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

WLADEMAR SOUZA GOMES em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 
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posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015199-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO CALISTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015199-41.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por GILDO 

CALISTO DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014429-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN CARLOS MARQUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014429-48.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por EDEN CARLOS MARQUES SILVA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014455-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014455-46.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA 

FERREIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 
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do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014466-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. X. D. A. (AUTOR)

ELIETH XAVIER DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014466-75.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014475-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON FIRMO DA CONCEICAO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014475-37.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por ADELSON FIRMO DA CONCEICAO 

NASCIMENTO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014483-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEJAINE APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014483-14.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por SEJAINE APARECIDA DOS SANTOS 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos 

termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016469-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. G. N. (AUTOR(A))

REJANE APARECIDA LOPES GOMES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016469-03.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por A. R. G. 

N. e outros em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo obstáculos 

ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, verifico a 

possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 
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audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016574-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE LAURA CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016574-77.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por LAIANE 

LAURA CARVALHO DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014490-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MELO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014490-06.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por FATIMA MELO DE OLIVEIRA em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016609-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIOMAR BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016609-37.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

HELIOMAR BATISTA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. A parte autora informa que a seguradora ré está 

impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, 

assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 
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designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016697-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JESUS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016697-75.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por JOAO 

JESUS JUNIOR em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045084-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. E. A. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Processo nº 1045084-37.2019.8.11.0041 Sentença Em regime de 

exceção. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT 

ajuizada por Maicon Douglas Eulalio Almeida Batista, neste ato 

representado por sua genitora Rejane da Silva Eulalia contra Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, com o escopo de receber indenização advinda de 

seguro obrigatório decorrente de acidente de trânsito. Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

22/08/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos (id. 24728009 - 

Pág. 1/id. 24728010 - Pág. 15). Despacho inicial (id. 24777078 - Pág. 1). A 

parte Reclamada pugna pela habilitação de advogados e pela juntada de 

documentos (id. 29129563 - Pág. 1/id. 29219157 - Pág. 1). A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo, da necessidade de adequação do valor da causa - da 

obrigatória correspondência ao proveito econômico perseguido -, falta de 

interesse processual - necessidade de realização de pedido administrativo 

-, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito 

pretendido (id. 29416903 - Pág. 1/id. 29416903 - Pág. 32), acompanhado 

de documentos (id. 29416904 - Pág. 1/id. 29416905 - Pág. 23). Termo de 

sessão de conciliação (id. 29481412 - Pág. 1). Laudo pericial 

confeccionado em audiência de conciliação (id. 29481412 - Pág. 3/4). 

Impugnação à contestação juntada no id. 29672860 - Pág. 1/6. A parte 

Requerente, intimada, consentiu com o teor exarado no Laudo Pericial (id. 

29672861 - Pág. 1/2); no entanto, a parte reclamada, intimada (id. 

29481412 - Pág. 1), quedou-se inerte (id. 30643484 - Pág. 1). Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a 

parte requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 

DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data 

de 22/08/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa - da obrigatória correspondência ao 

proveito econômico perseguido. Acerca da preliminar de adequação do 

valor da causa, vejo que não merece prosperar, uma vez que a aferição 

do grau do dano, que interfere diretamente no valor da indenização, só 

ocorre de forma inequívoca no momento da perícia. Dessa forma, tenho 

que o valor atribuído a causa não comporta correção, razão pela qual 

afasto preliminar em comento. III - Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo à análise do mérito. IV - Mérito Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o Boletim de Ocorrência (id. 24728008 - Pág. 1/3), Laudo para 
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Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar (id. 24728010 - Pág. 

1), Prontuário do Paciente (id. 24728010 - Pág. 2), Prontuário de 

Atendimento Ambulatorial (id. 24728010 - Pág. 3), Descrição da Operação 

(id. 24728010 - Pág. 6), Avaliação de Especialidades (id. 24728010 - Pág. 

7), Raio-X (id. 24728010 - Pág. 15), bem como laudo pericial (id. 29481412 

- Pág. 3/4). Portanto, certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos TORNOZELOS o percentual incidente é 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu tornozelo direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora, a partir da data da citação (art. 405 do CC), 

e correção monetária contada, a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro. 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito, em regime de exceção.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022315-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DE LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022315-06.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LAUDICEIA DE LIMA FERREIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Laudiceia de Lima Ferreira, em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da diferença do Seguro 

Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que em 23/10/2016 sofreu 

um acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Informa que formulou pedido 

administrativo, mas recebeu indenização em valor menor do que acredita 

ser devido. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação, pugnando pela alteração do polo passivo. Argui 

a preliminar de falta de interesse de agir, pelo pagamento administrativo da 

indenização. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais 

por já ter sido adimplida a indenização. A audiência de conciliação restou 

frustrada (ID 12368168). Laudo pericial (ID 12368168). Impugnação a 

contestação (ID 12775433). A parte ré manifestou acerca do laudo pericial 

(ID 15351027). O prazo transcorreu in albis, sem manifestação da parte 

autora (ID 17304770). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 23/10/2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I – Do pedido de alteração do polo passivo Com 

relação a preliminar de alteração do polo passivo para Seguradora Líder 

S/A, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: APELAÇÕES CIVEIS. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA INDENIZAÇÃO DEVIDA. GRADUAÇÃO. 

NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS 1. A presença da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

Caso em que estando no polo passivo a autora e sendo a ré responsável 

também pelo pagamento do seguro a época do sinistro, não há falar em 

substituição do polo passivo. 2. Prova pericial que reconhece que as 

lesões decorreram ou se agravaram em razão do acidente. Nexo causal 

suficientemente demonstrado. 3. O egrégio STJ, com base na Lei dos 

Recursos Repetitivos e para os efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, 

pacificou a questão da atualização monetária nas indenizações do seguro 

DPVAT, determinando a incidência a partir do evento danoso (REsp n° 

1.483.620/SC). Incidência da Súmula 580, do STJ. 4. Ônus sucumbenciais 

– decaimento proporcional mantida a distribuição definida na sentença. 

Majoração da verba honorária devida ao patrono do autor, e fixação com 

base no § 8 do art. 85 do CPC, de molde a remunerar com dignidade o 

profissional. PRELIMINAR DESACOLHIDA, APELO DO AUTOR PROVIDO E 

DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível, Nº 70081228090, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 

29-05-2019) Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

em face do pagamento realizado na seara administrativa. Conquanto tenha 

sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não 

torna a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta 

de interesse de agir, isso porque a pretensão versa sobre a diferença de 

pagamento parcial pela seguradora. Posto isso, rejeito a preliminar 

suscitada. Passo a análise do mérito. III – Do mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada se enquadra nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 9070040) e laudo pericial. O montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

SUPERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em membro superior direito é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais). Depreende-se que houve o pagamento na esfera administrativa da 

quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) (ID 12764305). Assim, denota-se que a autora faz jus 

ao recebimento da diferença de indenização constatada pela perícia 
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médica judicial e o valor percebido na esfera administrativa, no montante 

de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (23/10/2016). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030841-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILCILENE NUNES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030841-59.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILCILENE NUNES SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

Nilcilene Nunes Silva, em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento do 

Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que em 

07/07/2017 sofreu um acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório. Informa que formulou 

pedido administrativo, mas não recebeu qualquer resposta. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação, 

pugnando pela alteração do polo passivo. Aponta a ausência de pedido 

administrativo e de sua recusa. No mérito, pugna pela improcedência do 

pleito autoral, por insuficiência probatória do registro de ocorrência e 

inexistência de prova de invalidez. A audiência de conciliação restou 

frustrada (ID 11174456). Laudo pericial (ID 11174456). As partes 

manifestaram-se acerca do laudo (ID 12577096 e 14481881). Decurso do 

prazo para impugnar a contestação. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 07/07/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Do pedido de alteração do polo passivo 

Com relação a preliminar de alteração do polo passivo para Seguradora 

Líder S/A, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: APELAÇÕES CIVEIS. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA INDENIZAÇÃO DEVIDA. GRADUAÇÃO. 

NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS 1. A presença da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

Caso em que estando no polo passivo a autora e sendo a ré responsável 

também pelo pagamento do seguro a época do sinistro, não há falar em 

substituição do polo passivo. 2. Prova pericial que reconhece que as 

lesões decorreram ou se agravaram em razão do acidente. Nexo causal 

suficientemente demonstrado. 3. O egrégio STJ, com base na Lei dos 

Recursos Repetitivos e para os efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, 

pacificou a questão da atualização monetária nas indenizações do seguro 

DPVAT, determinando a incidência a partir do evento danoso (REsp n° 

1.483.620/SC). Incidência da Súmula 580, do STJ. 4. Ônus sucumbenciais 

– decaimento proporcional mantida a distribuição definida na sentença. 

Majoração da verba honorária devida ao patrono do autor, e fixação com 

base no § 8 do art. 85 do CPC, de molde a remunerar com dignidade o 

profissional. PRELIMINAR DESACOLHIDA, APELO DO AUTOR PROVIDO E 

DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível, Nº 70081228090, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 

29-05-2019) Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir e 

ausência de comprovação da entrega de documentos Em sede preliminar, 

a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas e da não comprovação da entrega 

dos documentos na seara administrativa, o que não merece prosperar. 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – Do mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada se 

enquadra nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus 

ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 10123913) e o laudo pericial. Conquanto alegue a ré que o boletim de 

ocorrência carreado aos autos tenha sido confeccionado por declaração 

particular, a ficha de atendimento médico de emergência e o laudo para 

solicitação de autorização de internação hospitalar (ID 10123946) 

corroboram as informações prestadas à autoridade policial. Certo o direito 

a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3°, 4°, 5° e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda anatômica e/ou funcional de OMBRO o percentual 

incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais). Já no 

caso de lesão em ESTRUTURAS TORÁCICAS o percentual incidente é de 

100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete o autor relativo ao ombro 

esquerdo é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá 

ser calculado sobre o montante R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e trinta e 

cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Em relação à lesão da estrutura 

torácica, o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que 

acomete a é de 10% (dez por cento) cujo percentual deverá ser calculado 

sobre o montante R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),, 

encontra-se o valor de R$ 1.350,00 (um mil e oitenta e sete reais). 

Somando-se o valor de cada segmento corporal, obtém-se o montante de 

R$ 3.881,25 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.881,25 (três mil, 

oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (07/07/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Após 

o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 

2020. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1033608-70.2017.8.11.0041
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DANIELE DINIZ DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1033608-70.2017.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por DANIELE DINIZ DE 

ALMEIDA contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 09/09/2017, que sofreu fratura em joelho e pé direito e mão 

esquerda, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório referente a 

cobertura do seguro DPVAT. Junto à inicial vieram os documentos. Os 

autos foram encaminhados à Central de Conciliação (ID 13441530). 

Apesar de devidamente citada a requerida não apresentou contestação, 

conforme certidão (ID 15754468). Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Citada, a ré não apresentou defesa 

nos autos, razão pela qual decreto a sua revelia. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 09/09/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, tenho que razão não assiste a 

autora. Os autos foram encaminhados à Central de Conciliação. No 

entanto, o médico alegou “falta de documentação médica”, deixando de 

realizar a perícia médica (ID 13441530). Apesar da parte requerente 

pleitear que seja designada nova data para realização da perícia médica 

judicial (ID. 16318489), tal pedido não procede, posto que restou 

prejudicada ante não apresentação dos documentos médicos pertinentes. 

Logo, a autora não faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, uma vez 

que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo de causalidade 

entre as supostas lesões e o alegado acidente de trânsito. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e honorários de advogado, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Por ser a parte autora 

beneficiária da gratuidade da justiça, ficam as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de hipossuficiência financeira (art. 98, §3º, do CPC). Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 22 de abril de 2020 Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020659-14.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAIMUNDO MARQUES DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Raimundo Marques de Souza, em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que 

em 24/04/2017 sofreu um acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório. Informa que formulou 

pedido administrativo, mas não recebeu qualquer resposta. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação, 

pugnando pela alteração do polo passivo. Aponta que não foi 

demonstrada a juntada de documentos indispensáveis no pedido 

administrativo, ausência de pedido administrativo e a existência de 

litispendência. No mérito, pugna pela improcedência do pleito autoral, por 

insuficiência probatória do registro de ocorrência e inexistência de prova 

de invalidez. A audiência de conciliação restou frustrada (ID 10502243). 

Laudo pericial (ID 10502243). As partes manifestaram-se acerca do laudo 

(ID 10695516 e 11760350). Impugnação a contestação (ID 11759454). 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 24/04/2017. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Do 

pedido de alteração do polo passivo Com relação a preliminar de alteração 

do polo passivo para Seguradora Líder S/A, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: APELAÇÕES 

CIVEIS. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. GRADUAÇÃO. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA. 

HONORÁRIOS 1. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. Caso em que estando no polo 

passivo a autora e sendo a ré responsável também pelo pagamento do 

seguro a época do sinistro, não há falar em substituição do polo passivo. 

2. Prova pericial que reconhece que as lesões decorreram ou se 

agravaram em razão do acidente. Nexo causal suficientemente 

demonstrado. 3. O egrégio STJ, com base na Lei dos Recursos Repetitivos 

e para os efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, pacificou a questão da 

atualização monetária nas indenizações do seguro DPVAT, determinando 

a incidência a partir do evento danoso (REsp n° 1.483.620/SC). Incidência 

da Súmula 580, do STJ. 4. Ônus sucumbenciais – decaimento proporcional 

mantida a distribuição definida na sentença. Majoração da verba honorária 

devida ao patrono do autor, e fixação com base no § 8 do art. 85 do CPC, 

de molde a remunerar com dignidade o profissional. PRELIMINAR 

DESACOLHIDA, APELO DO AUTOR PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ. 

(Apelação Cível, Nº 70081228090, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-05-2019) 

Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir e ausência 

de comprovação da entrega de documentos Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas e da não comprovação da entrega dos 

documentos na seara administrativa, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Da litispendência A ré arguiu a preliminar de litispendência, 

ao argumento da existência de ação idêntica a presente, contando com as 

mesmas partes, pedido e causa de pedir. De fato, é possível verificar que 

houve distribuição de feito idêntico a estes autos, perante a 3ª Vara Cível 

de Cuiabá, sob o n° 1024171-05.2017.8.11.0041. Contudo, depreende-se 

daqueles autos, que o feito foi julgado extinto, pelo reconhecimento de 

litispendência, com trânsito em julgado em 12/06/20118. Posto isso, rejeito 

a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. IV – Do mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada se 

enquadra nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus 

ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 9505622) e o laudo pericial. Conquanto alegue a ré que o boletim de 

ocorrência carreado aos autos tenha sido confeccionado por declaração 

particular, o boletim de atendimento e histórico clínico do Pronto Socorro de 

Cuiabá e a certidão de ocorrência do SAMU (ID 9505627 e 9355991) 

corroboram as informações prestadas à autoridade policial. Certo o direito 

a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 
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convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3°, 4°, 5° e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda anatômica e/ou funcional de MEMBROS INFERIORES 

o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Já no 

caso de lesão em MÃO o percentual incidente é de 70% (setenta por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima no 

membro inferior esquerdo é de 50% (cinquenta por cento) , cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Em relação à lesão da mão 

esquerda, o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que 

acomete a é de 25% (vinte e cinco por cento) cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Somando-se o valor de cada 

segmento corporal, obtém-se o montante de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (24/04/2017). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de abril de 2020. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1014612-87.2018.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por Valdomiro 

Sobrinho da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

27/02/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. Realização de 

avaliação médica (Id. 15109614), sendo apresentado laudo pericial, as 

partes manifestaram-se sobre a perícia realizada. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Impugnação à 

contestação acostada no ID. 16087969. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 27/02/2018. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir e 

ausência de comprovação da entrega de documentos Em sede preliminar, 

a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III - Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 13421604) e o laudo pericial 

(Id. 13421609). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos OMBROS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu ombro direito é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(27/02/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 600,00 

(seiscentos reais) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 

2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 22 de abril 

de 2020 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1011211-80.2018.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por TEREZINHA 

DIAS DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 19.02.2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. 

Realização de avaliação médica (Id. 14418737), sendo apresentado laudo 

pericial. A parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares 

que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Impugnação à contestação juntada no ID 16062710. As partes 

manifestaram-se sobre o laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 19.02.2018. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir e 

ausência de comprovação da entrega de documentos Em sede preliminar, 

a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de regulação 

pendente, pois a parte autora requereu administrativamente o seguro 

DPVAT e o sinistro encontra-se em finalização regulatória, uma vez que 

há exigência para que o autor acoste as documentações pendentes, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de pericia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo à análise do mérito. IV - Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 

12940739), o histórico médico (ID 12940823) e o laudo pericial (ID 

14418737). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro inferior esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (19.02.2018). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, 22 de abril de 2020 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009706-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1009706-54.2018.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Edna Alves da Silva 

contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 12/02/2018, 

ocasionando invalidez. permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. Realização de 

avaliação médica (ID 14412178), sendo apresentado laudo pericial. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Impugnação à contestação juntada no ID 16041099. As partes 

manifestaram-se sobre o laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 12/02/2018. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 
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seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir e 

ausência de comprovação da entrega de documentos Em sede preliminar, 

a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas e da não comprovação da entrega 

dos documentos na seara administrativa, o que não merece prosperar. 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Da ausência do 

Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de pericia 

médica, nesse sentido: TJ-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo à análise do mérito. IV - Mérito Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 

12681813) e o laudo pericial (ID 14412178). Certo o direito a indenização, 

passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro inferior direito é de 25% 

(vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (12/02/2018). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do 

artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, 22 de abril de 2020 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015646-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA PESSOA ESTEVAM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015646-34.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADILSON FERREIRA PESSOA ESTEVAM REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Adilson Ferreira Pessoa Estevam, em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório. Para 

tanto, aduz a parte reclamante que em 02/04/2016 sofreu um acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação, pugnando pela alteração do polo passivo. 

Aponta que não foi demonstrada a juntada de documentos indispensáveis 

no pedido administrativo; a ausência de pedido administrativo, destaca a 

apresentação de comprovante de residência em nome de terceiro. No 

mérito, pugna pela improcedência do pleito autoral, por insuficiência 

probatória do registro de ocorrência e inexistência de prova de invalidez. 

A audiência de conciliação restou frustrada (ID 11897075). Laudo pericial 

(ID 11897075). A Certidão de ID 14507369 consigna o decurso de prazo 

sem apresentação de impugnação a contestação. O prazo transcorreu in 

albis, sem manifestação das partes acerca do laudo pericial (ID 

17399267). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 02/04/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Do pedido de alteração do polo passivo Com relação a 

preliminar de alteração do polo passivo para Seguradora Líder S/A, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: APELAÇÕES CIVEIS. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA INDENIZAÇÃO DEVIDA. GRADUAÇÃO. 

NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS 1. A presença da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

Caso em que estando no polo passivo a autora e sendo a ré responsável 

também pelo pagamento do seguro a época do sinistro, não há falar em 

substituição do polo passivo. 2. Prova pericial que reconhece que as 

lesões decorreram ou se agravaram em razão do acidente. Nexo causal 

suficientemente demonstrado. 3. O egrégio STJ, com base na Lei dos 

Recursos Repetitivos e para os efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, 

pacificou a questão da atualização monetária nas indenizações do seguro 

DPVAT, determinando a incidência a partir do evento danoso (REsp n° 
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1.483.620/SC). Incidência da Súmula 580, do STJ. 4. Ônus sucumbenciais 

– decaimento proporcional mantida a distribuição definida na sentença. 

Majoração da verba honorária devida ao patrono do autor, e fixação com 

base no § 8 do art. 85 do CPC, de molde a remunerar com dignidade o 

profissional. PRELIMINAR DESACOLHIDA, APELO DO AUTOR PROVIDO E 

DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível, Nº 70081228090, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 

29-05-2019) Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir e 

ausência de comprovação da entrega de documentos Em sede preliminar, 

a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas e da não comprovação da entrega 

dos documentos na seara administrativa, o que não merece prosperar. 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Da ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo Em que 

pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato 

por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum 

que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, 

mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não 

havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos 

referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Do 

mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada se enquadra nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (ID 7273725) e laudo pericial. Conquanto alegue a ré que o boletim 

de ocorrência carreados aos autos tenha sido confeccionado por 

declaração particular, a ficha de classificação de risco e ficha de 

atendimento de urgência do Hospital Regional de Cáceres (ID 7273725) 

corroboram as informações prestadas à autoridade policial. Certo o direito 

a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda anatômica e/ou funcional de OMBRO o percentual 

incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais). Já no 

caso de lesão em ESTRUTURA CRÂNIO FACIAIS o percentual incidente é 

de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) , que resulta a quantia de – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete o autor relativo ao ombro 

esquerdo é de 10% (dez por cento), cujo percentual deverá ser calculado 

sobre o montante R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos). Em relação à lesão de estrutura crânio faciais, o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a é 

de 10% (dez por cento) cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),, encontra-se o valor 

de R$ 1.350,00 (um mil e oitenta e sete reais). Somando-se o valor de 

cada segmento corporal, obtém-se o montante de R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(02/04/2016). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1033225-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA GRASIELLE NEVES D ESPIRITO SANTO GONCALVES (AUTOR(A))

SAULO ANTONIO SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDROZINA RAMOS XAVIER (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1033225-58.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

SAULO ANTONIO SOUZA GONCALVES, LAURA GRASIELLE NEVES D 

ESPIRITO SANTO GONCALVES REU: PEDROZINA RAMOS XAVIER, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, 

intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020 (assinado 

digitalmente) Gestor(a) / Servidor(a) da 9ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025686-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA FREIRE & VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT14442-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA PAOLLA RAVAGNANI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1025686-07.2019.8.11.0041 AUTOR(A): 

SILVA FREIRE & VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS REU: DANIELA 

PAOLLA RAVAGNANI ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para impugnar os embargos de declaração, no 

prazo legal. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020 (assinado digitalmente) 

Gestor(a) / Servidor(a) da 9ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1007811-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NBC - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT4605-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE PIRES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1007811-58.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

NBC - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME REU: 

DORALICE PIRES ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para manifestar sobre o peticionado pela parte 

requerida, no prazo de 05 dias. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020 (assinado 

digitalmente) Gestor(a) / Servidor(a) da 9ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028486-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANTE DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIA CAMPOS DE OLIVEIRA E SILVA OAB - 814.159.071-53 

(REPRESENTANTE)

MONICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO OAB - 910.601.847-53 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1028486-08.2019.8.11.0041 

EXEQUENTE: ANA LÚCIA RICARTE EXECUTADO: DANTE DE OLIVEIRA 

SILVA REPRESENTANTE: MONICA DE OLIVEIRA E SILVA 

PORTOCARRERO, CELIA CAMPOS DE OLIVEIRA E SILVA ATO 

ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá-MT, 22 de 

abril de 2020 (assinado digitalmente) Gestor(a) / Servidor(a) da 9ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008506-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FANAIA KLAUK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1008506-75.2019.8.11.0041 AUTOR(A): 

VERA LUCIA FANAIA KLAUK REU: LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - 

EPP ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e com espeque 

no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como 

o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos intimando a parte 

exequente para manifestar sobre o peticionado pela parte executada, no 

prazo de 05 dias. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020 (assinado digitalmente) 

Gestor(a) / Servidor(a) da 9ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034275-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL PRESENTES COM DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ALCIMERI FREITAS BERTHOLDO ROCHA (EXECUTADO)

GILMAR ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1034275-85.2019.8.11.0041 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 

AMERICAS EXECUTADO: REAL PRESENTES COM DE BRINQUEDOS E 

UTILIDADES LTDA - ME, GILMAR ROCHA, ALCIMERI FREITAS BERTHOLDO 

ROCHA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para manifestar sobre o peticionado pela parte 

executada, no prazo de 05 dias. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020 (assinado 

digitalmente) Gestor(a) / Servidor(a) da 9ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022529-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO VILELA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022529-94.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: AROLDO VILELA DUARTE REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos etc. Constatado a necessidade de produção de prova pericial 

para o deslinde da controvérsia, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL 

BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 

408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 78050-000, Fone (65) 3052.7636, 

na área de engenharia mecânica, para funcionar como perito(a) judicial o 

qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o 

encargo que lhe é conferido (art. 466, CPC). Intimem-se as partes para 

indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 465, § 1º II e III). Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) 

Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias, intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta 

por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos 

periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após 

a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o 

prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, parágrafo primeiro). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036416-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL AFONSO SILVA DE FATIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

MARIZELIA RODRIGUES LARA OAB - MT23454-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036416-48.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL AFONSO SILVA DE FATIMA RÉU: COMPANHIA DE AGUAS DO 

BRASIL - CAB AMBIENTAL Vistos etc. Instadas as partes a especificarem 

as provas que ainda pretendessem produzir, comparece a parte ré 

postulando pela prova pericial. Dessa forma, constatado a necessidade de 

produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, NOMEIO - 

nomeio profissional da EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, sediada 
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na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT, Cep 78050-000, Fone (65) 3052.7636, com conhecimento 

técnico em hidrômetro para funcionar como perito(a) judicial o qual servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC). Intimem-se as partes para 

indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 465, § 1º II e III). Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) 

Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias, intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta 

por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos 

periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após 

a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o 

prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, parágrafo primeiro). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá- MT, 

30/04/2019 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025284-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO (EXEQUENTE)

JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT19145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ SAVI (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Exequente para se manifestar sobre a certidão negativa do 

Oficial de Justiça e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037917-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES DE SOUSA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES JOSE BOMFIM OAB - MT3210-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT6949-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do Exequente para se manifestar sobre a petição de ID n. 

24502458 e requeira o que de direito.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006360-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEROTTO & LAZZARI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA MARCHI LEME (EXECUTADO)

M H M LEME - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006360-95.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: PEROTTO 

& LAZZARI LTDA - ME EXECUTADO: M H M LEME - ME, ANGELA MARIA 

MARCHI LEME CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e com espeque 

no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como 

o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. . Cuiabá - MT, 

23 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036359-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELITON DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1036359-93.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SUELITON DOS SANTOS LIMA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 

por certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057275-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL GONCALVES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057275-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAMUEL GONCALVES DE QUEIROZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020-TJMT, bem como, da Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de 

abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020 às 09:45 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 07. Em virtude da parte requerida já ter constituído 

seu patrono neste feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de 

seu advogado. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1056602-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056602-24.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: RONILSON FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos 
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conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta 

n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, bem como, da Portaria-Conjunta n. 

281, de 07 de abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 12:45 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1056743-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ENRIQUE FELIX PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056743-43.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MATHEUS ENRIQUE FELIX PEREIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 67Vistos etc. Vieram os 

autos conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação 

que havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos 

da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, bem como, da 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO 

a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 13:00 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. Em virtude da 

parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as 

partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056871-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON CAMPOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056871-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JADERSON CAMPOS DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA 67Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020-TJMT, bem como, da Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de 

abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020 às 13:15 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 06. Em virtude da parte requerida já ter constituído 

seu patrono neste feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de 

seu advogado. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059080-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SANT ANA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059080-05.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIZABETH SANT ANA DOS ANJOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 10:30 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058026-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE ENEDINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058026-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLAVIANE ENEDINA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 10:15 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 
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comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056873-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDALISE DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056873-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILDALISE DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em 

razão do cancelamento da audiência de conciliação que havia sido 

designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta 

n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, bem como, da Portaria-Conjunta n. 

281, de 07 de abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 13:30 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059491-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MIRANDA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059491-48.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSON MIRANDA FARIA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do cancelamento 

da audiência de conciliação que havia sido designada anteriormente, em 

conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

21/09/2020 às 11:15 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 07. Em virtude da parte requerida já ter constituído 

seu patrono neste feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de 

seu advogado. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059174-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE FERREIRA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059174-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDELICE FERREIRA DE SANTANA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 10:45 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060032-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANA CASSIA GONCALVES OAB - RR1492-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060032-81.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANIEL FERNANDO DE ANDRADE REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 11:00 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060540-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RODRIGO GOMES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060540-27.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: RODRIGO GOMES DE AGUIAR REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 12:30 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001916-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILSON DIAS DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001916-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERONILSON DIAS DA LUZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 12:45 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059622-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTHAVIO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059622-23.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

OTHAVIO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em 

razão do cancelamento da audiência de conciliação que havia sido 

designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 12:00 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057929-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE VICTOR SIQUEIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057929-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRE VICTOR SIQUEIRA SOARES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020-TJMT, bem como, da Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de 

abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020 às 10:00 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 07. Em virtude da parte requerida já ter constituído 

seu patrono neste feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de 

seu advogado. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059925-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MANOEL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059925-37.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CRISTIANO MANOEL DE ARRUDA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 12:15 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061169-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS LUIS DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061169-98.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROBERTO CARLOS LUIS DE AZEVEDO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram 

os autos conclusos em razão do cancelamento da audiência de 

conciliação que havia sido designada anteriormente, em conformidade com 

os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem 

como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 13:15 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002577-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002577-27.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS AUGUSTO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 14:00 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002704-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON PENHA DAS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002704-62.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOILSON PENHA DAS NEVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 14:15 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001857-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SILVA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001857-60.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JONATHAN SILVA SANTANA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 13:00 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 
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comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002731-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO WESLEY ANTUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002731-45.2020.8.11.0041. AUTOR: 

RENATO WESLEY ANTUNES DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos conclusos 

em razão do cancelamento da audiência de conciliação que havia sido 

designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 13:45 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027017-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDREY CRISTINE SANDOVAL DA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027017-24.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA I REQUERIDO: 

AUDREY CRISTINE SANDOVAL DA MATA Vistos etc. Considerando que a 

parte requerida não foi devidamente citada, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 10/08/2020 às 12h00min, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida nos endereços informados pelo requerente 

(ID: 28879561), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017333-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIS DE JESUS MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017333-41.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ENIS DE JESUS MACEDO REQUERIDO: ALEXANDRE 

RIBEIRO DE LARA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Recebo o feito pelo procedimento comum. Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 10/08/2020 às 08h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002791-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE JESUS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002791-18.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: DOUGLAS DE JESUS FRANCA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 08:00 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 08. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017725-78.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR CARLOS CAMPANHARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017725-78.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOACIR CARLOS CAMPANHARO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 09h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057280-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057280-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVA MARIA DE PAULA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do cancelamento da 

audiência de conciliação que havia sido designada anteriormente, em 

conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

21/09/2020 às 08:15 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 08. Em virtude da parte requerida já ter constituído 

seu patrono neste feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de 

seu advogado. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022529-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO VILELA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nesta data, em cumprimento à determinação judicial retro, 

procedi à intimação do (a) S.r.(a). Perito Judicial, nos termos do expediente 

eletrônico, conforme anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007973-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nesta data, em cumprimento à determinação judicial retro, 

procedi à intimação do (a) S.r.(a). Perito Judicial, nos termos do expediente 

eletrônico, conforme anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036006-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESSLYNE KAROLINE RIBEIRO GERALDES CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT8126-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nesta data, em cumprimento à determinação judicial retro, 

procedi à intimação do (a) S.r.(a). Perito Judicial, nos termos do expediente 

eletrônico, conforme anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035958-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE SANTANA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nesta data, em cumprimento à determinação judicial retro, 

procedi à intimação do (a) S.r.(a). Perito Judicial, nos termos do expediente 

eletrônico, conforme anexo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006550-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMUNDO BARBOSA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006550-58.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDIMUNDO BARBOSA DA LUZ REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc. Constatada a necessidade de produção de prova 

pericial para o deslinde da controvérsia, NOMEIO - profissional da 

EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de 

Mendonça, n. 1856, SL 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 

78050-000, Fone (65) 3052.7636, para funcionar como perito(a) judicial o 

qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o 

encargo que lhe é conferido (art. 466, CPC). Intimem-se as partes para 

indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 465, § 1º II e III). Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) 

Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias, intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta 

por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos 

periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após 

a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o 

prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, parágrafo primeiro). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022970-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETLYN RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1022970-07.2019.8.11.0041 AUTOR(A): KETLYN RODRIGUES DOS 

SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020. 

Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007987-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLI FAUSTINO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

 

1007987-71.2017.8.11.0041 AUTOR(A): AMPER - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA REU: VANDERLI FAUSTINO DOS SANTOS 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0028356-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nesta data, em cumprimento à determinação judicial retro, 

procedi à intimação do (a) S.r.(a). Perito Judicial, nos termos do expediente 

eletrônico, conforme anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0028356-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036551-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036551-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ADELAIDE ALVES MARTINS REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc. 

Constatada a necessidade de produção de prova pericial para o deslinde 

da controvérsia, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL BRASIL 

CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP. 78050-000, Fone (65) 3052.7636, para 

funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 

466, CPC). Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem 

quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º II e III). Apresentados os 

quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte requerida 

para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias 

que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por 

cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos 

autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito 

para que marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando 

nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o 

acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após 

intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo 

primeiro). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024552-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA (AUTOR(A))

ANGELO JOAO MENEGUZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE ALMEIDA CAMARGO (REU)

ROSA MARIA ORTIZ DE ALMEIDA CAMARGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT12721-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nesta data, em cumprimento à determinação judicial retro, 

procedi à intimação do (a) S.r.(a). Perito Judicial, nos termos do expediente 

eletrônico, conforme anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024893-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nesta data, em cumprimento à determinação judicial retro, 

procedi à intimação do (a) S.r.(a). Perito Judicial, nos termos do expediente 

eletrônico, conforme anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029188-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TUI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nesta data, em cumprimento à determinação judicial retro, 

procedi à intimação do (a) S.r.(a). Perito Judicial, nos termos do expediente 

eletrônico, conforme anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034556-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN JULIETA DE ALMEIDA CASTRO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029824-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLIFFER SANTIAGO DORNELAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027444-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELICE CRISOSTOMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028649-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOMES DA SILVA SOUZA OAB - 028.184.091-10 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029313-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028662-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010900-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NONDES ANDRADE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1010900-55.2019.8.11.0041 REQUERENTE: NONDES ANDRADE JUNIOR 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte requerida para manifestar sobre a perícia realizada na central de 
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conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020. 

Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0046194-64.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEON ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA OAB - MS12045-O (ADVOGADO(A))

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT15140-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITA PROENCA OAB - SP341664-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA JUNQUEIRA CARDOSO OAB - SP226816-O (ADVOGADO(A))

SIMONE PONCE ALONSO PEDROSO OAB - SP238718-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL MOTA COLOMBARA OAB - SP278078-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 0046194-64.2014.8.11.0041 EXEQUENTE: EDEON 

ALVES DOS SANTOS EXECUTADO: ACE SEGURADORA S.A. Vistos etc.. 

Constatado a necessidade de produção de prova pericial postulada pela 

parte requerida, nomeio desde já o profissional: DR. MARCOS BENEDITO 

CORREA GABRIEL, CRM/MT – 2949, Hospital Sotrauma, Avenida das 

Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, 

Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). Intimem-se as partes 

para indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias 

(CPC, art.465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Após, intime-se o perito judicial para apresentar proposta 

de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a requerida para 

depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, mediante depósito em conta 

judicial (CPC, art. 94 e 95). Depositado o valor da perícia, autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a apresentação do laudo, independentemente de 

intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes também poderão se 

manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Após, a 

conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação 

das partes, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008339-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 

2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 24/07 a partir das 12:00 

horas, onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o 

endereço do consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom 

Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, telefone para contato: 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035832-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOARI LEITE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT19555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n.º 1035832-78.2017.8.11.0041. Vistos. O princípio da 

cooperação (ou colaboração) preconiza que o processo resulta da 

atividade cooperativa triangular do juiz e das partes litigantes e exige, do 

magistrado, ao mesmo tempo, proatividade no centro da controvérsia, 

abandonando a atuação de mero fiscal, com a participação ativa e efetiva 

das partes para obtenção da decisão final célere, justa e efetiva (art. 6.º 

do Código de Processo Civil). Com efeito, tratando-se de ação de 

cobrança de seguro de proteção pessoal, é aplicável a prescrição anual 

[art. 206, § 1.º, inciso II, alínea ‘b’ do Código Civil]. Nesta senda, o termo 

inicial do prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca da 

incapacidade laboral (Súmula n.º 278 do STJ). Salvo nos casos de 

invalidez permanente notória ou naqueles casos em que o conhecimento 

da invalidez resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de 

laudo médico (Súmula n.º 573 do STJ) (conf.: STJ – AgInt no REsp 

1296178/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

18/05/2017, DJe 24/05/2017; STJ – AgRg no REsp 1475589/MG, Rel. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 

18/06/2015, DJe 06/08/2015). Pois bem. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, não é possível extrair qual a data do acidente 

pessoal. Não obstante isto, dos autos é possível extrair que o autor 

ajuizou ação previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, a qual tramitou no Juízo do Juizado Especial Federal – 9.º Vara da 

Seção Judiciária de Mato Grosso, sob o n.º 0014950-59.2013.4.01.3600, 

na qual foi produzida prova pericial médica no dia 26 de novembro de 2013 

(ID n.º 12978942), e, em 06 de novembro de 2014, foi proferida sentença 

concedendo o benefício de auxílio-doença ao autor (ID n.º 12978976). O 

requerente alega na exordial que, em janeiro de 2014, entrou em contato 

com a seguradora, solicitando informações acerca da documentação 

necessária para comunicação do sinistro. Porém, alega que, por não ter a 

documentação exigida, não fez a comunicação formal do sinistro. Por fim, 

aduz que, em 11.10.2017, quando tinha toda a documentação exigida, 

formulou requerimento perante a seguradora, através do Serviço de 

Atendimento ao Consumidor (SAC) n.º 08007279506, sendo o pedido 

registrado sob o protocolo n.º 1916146, obtendo resposta negativa da 

cobertura do seguro. Assim, considerando-se que a ciência inequívoca 

acerca da incapacidade laboral se deu com a realização da perícia judicial 

na ação previdenciária, em 26 de novembro de 2013, e que o sinistro só 

foi formalmente comunicado à seguradora em 11.10.2017, à mingua de 

demonstração de qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do 

prazo prescricional, verifica-se que, em princípio, a pretensão de 

cobrança de seguro, está fulminada pelo instituto da prescrição. É que, 

não obstante o requerimento administrativo suspenda o prazo 

prescricional, o qual volta a correr com a ciência da decisão da 

seguradora (súmula 229 do STJ), ainda assim, entre a data da ciência 

inequívoca acerca da incapacidade e a data da comunicação formal do 

sinistro perante a seguradora, passaram-se 3 anos, 11 meses, e 13 dias. 

Não obstante o exposto, em obediência aos Princípios da Vedação de 

Decisão Surpresa e da Colaboração, com fundamento no conteúdo do art. 

6.º e art. 10, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO que se 

proceda à intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem a respeito da configuração da prescrição. Depois, venham os 

autos conclusos para prolação de sentença. Intimem-se. Cuiabá, 23 de 

abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013065-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JULIO BRANDAO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n.º 1013065-75.2019.8.11.0041. Vistos etc. Tendo por finalidade 

o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020 SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057284-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON NUNES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057284-76.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOILSON NUNES DE LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do cancelamento 

da audiência de conciliação que havia sido designada anteriormente, em 

conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

21/09/2020 às 13:15 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 08. Em virtude da parte requerida já ter constituído 

seu patrono neste feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de 

seu advogado. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057515-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA LOPES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057515-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA MARTA LOPES DA CUNHA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 14:15 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 08. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057521-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057521-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 08:15 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 09. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058009-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058009-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELTON DE OLIVEIRA BARBOSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 12:45 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 09. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017800-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACILDO DIAS PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017800-20.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOACILDO DIAS PEDROSO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 08:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017161-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANALCOUROS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES E MOLINA LTDA - ME (REQUERIDO)

ESTRATA AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA. 

(REQUERIDO)

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERIDO)

COUNTRY SHOPPING S/A (REQUERIDO)

VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

RBJ PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE BENS CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017161-02.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

PANTANALCOUROS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - EPP REQUERIDO: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING, COUNTRY SHOPPING S/A, VIA 

SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, RBJ 

PARTICIPACOES LTDA, RODRIGUES E MOLINA LTDA - ME, ESTRATA 

AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA., FUNDACAO 

DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ADMINISTRADORA DE BENS 

CENTRO OESTE LTDA Vistos etc. Trata-se de Pedido de Tutela Cautelar 

Antecedente proposto por PANTANALCOUROS COMERCIO DE 

ACESSÓRIOS LTDA em face de CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL 

SHOPPING, COUNTRY SHOPPING S/A, VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS 

E PARTICIPAÇÕES S/A, RBJ PATICIPAÇÕES LTDA, RODRIGUES E 

QUEIROZ LTDA, ESTRATA AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO 

EMPRESARIAL LTDA, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERIAS 

FUNCEF e ADMINISTRADORA DE BENS CENTRO OESTE LTDA, 

devidamente qualificados nos autos. Visa à parte autora em sede de tutela 

cautelar antecedente que: Seja determinada a suspensão da exigibilidade 

e cobrança de todas as obrigações pecuniárias do Contrato de Locação, 

incluindo o pagamento de Aluguel, Cota Condominial, energia, ar 

condicionado, Fundo de Reserva e Cora Ordinária Lojista – FPP (Fundo de 

promoção e propaganda), referente aos meses de Março e Abril, 

consoante boletos anexos, tendo em vista a total inatividade da empresa, 

até que se tenha julgado o mérito da ação principal; a suspensão da 

exigibilidade das parcelas vincendas , enquanto perdurarem as 

determinações de suspensão das atividades comerciais e restrição à 

circulação de pessoas, pela ocorrência do estado de calamidade pública, 

tendo em vista a total inatividade da empresa, até que se tenha julgado o 

mérito da ação principal; que após a retomada das atividades seja 

concedido o prazo de carência de 3 (três) meses, para que sejam 

retomadas as cobranças dos valores à vencer, em sua integralidade, ou 

mantendo-se apenas a cobrança referente à necessária manutenção, até 

que seja superada a crise econômica gerada em consequência desta 

paralisação, com o restabelecimento do volume regular de consumo, 

período que entende-se como necessário para o restabelecimento dos 

proveitos econômicos da atividade, que o shopping requerido se abstenha 

de emitir boletos vincendos, evitando a cobrança futura e de enviar 

qualquer dos títulos emitidos para protesto, a fim de não inviabilizar 

qualquer futura operação bancária e/ou financeira da requerente, tudo 

isso, sob pena de aplicação de multa. No mais, alternativamente, pugna 

pela concessão parcial da medida para que seja suspendido o pagamento 

apenas quanto ao Aluguel e no que se refere ao pagamento das 

despesas condominiais, Energia e de Fundo de Promoção e Participação 

(FPP), seja aplicada a redução equivalente a 70% (setenta por cento), 
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enquanto perdurar a suspensão das atividades, tendo em vista a 

inatividade total do shopping, condicionada à comprovação dos gastos 

efetivos referentes a essas despesas. Estamos vivendo situação de 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), 

declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que ensejou 

mudança de comportamento de da sociedade, todas, voltadas para impedir 

a proliferação da contaminação pelo COVID 19 – Novo Coronavirus. Atos 

do Governo Federal, Estadual e Municipal estão sendo editados e 

publicados, sempre com atenção especial à saúde da coletividade, e 

dentre elas, como medida de prevenção à proliferação do coronavírus, foi 

determinado o fechamento dos shoppings centers. Vê-se que a ordem de 

fechamento não partiu o Shopping, mas foi uma imposição governamental. 

Todavia, para os lojistas, em que pesem estarem com o estabelecimento 

fechado, persiste as obrigações decorrentes da relação locatícia, como 

aluguel, propaganda, taxas condominiais, e outros encargos. As lojas 

estabelecidas em shopping center possuem dificuldades/limitações do 

trabalho remoto. Diferente do que ocorre no Poder Judiciário de Mato 

Grosso que, diante da notória pandemia envolvendo o COVID 19 – instituiu 

o teletrabalho obrigatório (Portaria Conjunta nº 249/2020). E o Poder 

Judiciário de Mato Grosso, visando dar efetividade à prestação 

jurisdicional institui plataforma que permite a audiências virtuais de 

conciliação/mediação especifica para os conflitos decorrentes da 

COVID-19, através do CEJUSC. O projeto piloto foi instituído pelo Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal 

de Justiça, para os conflitos surgidos durante a pandemia do vírus 

Covid-19 – Portaria 003/2020/Nupemec-Pres, Pela plataforma, as partes 

poderão participar das audiências à distância, sem precisar sair de casa, 

atendendo as recomendações do distanciamento social necessário neste 

momento de crise. No caso em apreço, em que pese à questão já estar 

judicializada, verifico a possibilidade de realização de MEDIAÇÃO para 

dirimir essa questão que, inclusive, poderá servir de precedente para 

outros casos semelhantes, já que existem outros lojistas e shoppings 

center na mesma situação. In casu, postergar a análise do pedido de tutela 

não trará prejuízo à parte autora, quer porque tramita no Congresso 

Nacional Projeto de Lei que proíbe o despejo pela ausência de pagamento 

de alugueis nesse período de pandemia, quer porque a sessão de 

MEDIAÇÃO poderá ser realizada já na próxima semana. Assim, determino 

o imediato encaminhamento deste processo para o CEJUSC, que deverá 

encaminhar e-mail ou mensagem por WhatsApp às partes e/ou 

advogados, informando a disponibilidade de data e hora para a realização 

da audiência virtual. Registro que a audiências virtual de MEDIAÇÃO será 

realizada apenas com o consentimento de todas as partes. Caso as 

partes não entre em consenso quanto a realização da audiência virtual ou 

mesmo não cheguem à composição durante a sessão, venham-me os 

autos imediatamente concluso para análise do pedido cautelar 

antecedente. Cumpra-se com urgência, inclusive em plantão judiciário se 

necessário. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017624-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERVINO KLEIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KLEIM OAB - MT19653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017624-41.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

ERVINO KLEIM REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos 

Materiais e Morais e Antecipação de Tutela proposta por ERVINO KLEIN em 

desfavor de UNICRED MATO GROSSO, devidamente qualificados nos 

autos, alegando em síntese que, é correntista da ré desde a sua fundação 

(há mais de 25 anos), que no início do ano de 2018 foi diagnosticado com 

a doença de Alzheimer, acrescenta que sua conta corrente ficou com um 

limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que sempre pagou as taxas e 

boletos, vez que existia um considerável valor aplicado junto a tal 

instituição, contudo, desde o ano de 2017 está sem obter renda de modo 

que os recursos findaram. Alude que, após “estourar” o limite da conta 

corrente, a requerida entrou em contato solicitando a efetuação de 

depósitos em conta, vez que não poderia pagar mais nada, no momento, o 

representante do autor replicou informando a impossibilidade de tais 

depósitos, oportunidade na qual solicitou o encerramento da conta 

corrente. Menciona que, possui um valor aplicado de aproximadamente R$ 

35.558,96 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa 

e seis centavos) em sua cota capital integralizada, que ao mesmo tempo 

figura um saldo negativo em sua conta corrente no valor de R$ 11.192,37 

(onze mil cento e noventa e dois reais e trinta e sete centavos). Aduz que 

a gerente da conta informou que não poderia proceder com o fechamento 

da mesma, diante da existência de um bloqueio judicial no valor de R$ 

219,07 (duzentos e dezenove reais e sete centavos). Quanto a isto, 

elucida que procedeu com o depósito judicial da quantia perante o juízo 

competente. Ante o exposto, requer a concessão de tutela antecipada 

para que seja determinado que a ré proceda com o encerramento de sua 

conta, bem como com a liberação dos valores de sua cota capital 

integralizada para quitação da dívida corrente de seu limite de cheque 

especial, além de que o restante dos valores disponibilizados para o 

eminente tratamento da saúde do autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, tudo isso sob pena de aplicação de multa. Sobre o instituto da tutela 

antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da 

tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Acerca do tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento, porque, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito. No presente caso, resta 

demonstrada a verossimilhança das alegações autorais, isso porque 

acostou aos autos inúmeros e-mails trocados com prepostos da 

requerida, por meio dos quais tentou dirimir a controvérsia de maneira 

extrajudicial (Ids. 31430580 a 31430589), no mais, com o fito de 

demonstrar a sua boa fé, procedeu com o depósito judicial do valor 

bloqueado em sua conta no juízo pertinente (ID. 31430579). Quanto ao 

perigo de dano, fica caracterizado pelo fato se encontrar em débito com a 

cooperativa requerida e com a Caixa Econômica Federal, e de estar sendo 

obrigado ao pagamento encargos bancários com valores recebíveis 

hábeis a solvê-los. Ademais o autor vivencia estado crítico de sua saúde, 

uma vez que acometido pela patologia de Alzheimer (ID. 31430565) está 

necessitado de valores para o seu tratamento, e, consequentemente 

melhoria de sua qualidade de vida. Nota-se também que os débitos para 

com a requerida estarão sendo adimplidos, e apenas o saldo 

remanescente será disponibilizado ao autor. No mais, não há perigo de 

irreversibilidade da medida, de modo que em caso de decisão de 

improcedência poderão retornar as partes ao status quo ante, bem como a 

ré poderá proceder com a cobrança de possíveis valores devidos. Com 

fulcro no exposto e preenchidos os requisitos constantes no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para 

DETERMINAR que a requerida proceda com o ENCERRAMENTO da conta 

do requerente, com a LIBERAÇÃO dos valores de sua cota capital 

integralizada, para a quitação de sua dívida corrente de seu limite do 

cheque especial, bem como que o restante dos valores sejam postos a 

disposição do autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

aplicação de multa. Defiro o benefício da justiça gratuita, bem como a 

prioridade de tramitação diante do Estatuto do Idoso. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

04/08/2020 às 12h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 
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INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Diante do caráter emergencial da medida, 

DETERMINO que o cumprimento do mandado expedido nos autos seja feito 

em regime de plantão judiciário, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça 

Plantonista. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017031-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DA COSTA MIRANDA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017031-12.2020.8.11.0041. AUTOR: LUCIA 

DA COSTA MIRANDA FERREIRA REU: VIVO S.A. Vistos etc. Analisando 

os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de acordo com o 

Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Deste modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017580-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MORAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO-NORTE DE 

MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017580-22.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO PAULO MORAES DOS SANTOS REU: CONSORCIO INTERMUNICIPAL 

DE SAUDE DA REGIAO CENTRO-NORTE DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Deste modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017633-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA BARBOSA VASQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017633-03.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DALVA BARBOSA VASQUES REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Verifica-se que o presente processo foi 

distribuído equivocadamente a este juízo, pois foi endereçado ao Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá. Com essas considerações, conheço 

a incompetência deste Juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de um dos Juizados Especiais Cível da Comarca de Cuiabá, para onde 

determino a remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001640-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GONCALVES GOBETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIANA MACHADO RIBEIRO OAB - MT15581-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001640-17.2020.8.11.0041. AUTOR: LUCAS 

GONCALVES GOBETTI REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A Vistos etc. Comparece o requerente através do petitório de ID. 

30391231 requerendo o parcelamento das custas processuais. Assim, 

com base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, §6° e §7° do CNGC, DEFIRO o 

pedido de parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) 

prestações. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu procurador para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, recolher a primeira parcela das custas 

processuais, devendo comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, 

até a quitação final da guia de custas e taxa judiciária, sob pena de 

indeferimento da inicial. Recebo o feito pelo procedimento comum. Pois 

bem, trata-se de Ação de Conhecimento pelo Procedimento Comum para a 

Declaração de Inexistência de Relação Jurídica e de Débitos e de 

Reparação por Danos Materiais e Morais proposta por LUCAS 

GONÇALVES GOBETTI em desfavor de EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A, devidamente qualificados nos autos, alegando que em 

19 de Novembro de 2019 recebeu em seu domicílio uma notificação com a 

informação de que foi solicitada pela ré a abertura de cadastro negativo 

em seu nome referente ao não pagamento de mensalidades escolares de 

03(três) contratos distintos, assevera que jamais celebrou qualquer um 

dos contratos junto à ré, que entrou em contato via e-mail com esta, com o 

fito de solicitar esclarecimentos, oportunidade na qual somente obteve a 

resposta de que o e-mail teria sido encaminhado ao setor responsável, 

entretanto, até o momento não obteve mais nenhuma informação. Requer 

em sede de tutela de urgência a determinação para a retirada de seu nome 

do cadastro de maus pagadores. Sobre o instituto da tutela antecipada, o 

art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Assim, em análise sumária, os requisitos legais no presente 

caso encontram-se configurados. Com efeito, a probabilidade do direito 

esta caracterizada pela juntada aos autos de Comprovante da existência 

das negativações narradas (ID. 28025275), bem como trouxe aos autos 

comprovação de que tentou resolver o imbróglio de forma amigável, 

conforme e-mails de ID. 28025273, contudo sem êxito, ante a inércia da 

reclamada. Por sua vez, o perigo de dano torna-se visível, uma vez que a 

inscrição feita pela reclamada é indevida, visto que o autor aduz que não 

possui contrato com a ré, bem como seu nome é o bem mais precioso e a 

inscrição deste no rol de maus pagadores vem causando danos a sua 

imagem e honra. Ademais, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se em tese, que estão 

presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da 

tutela. Em casos análogos, colho a jurisprudência do TJ-MT: 

1000774-06.2018.8.11.0000 AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A 

AGRAVADO: ODELITA DE LIMA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXCLUSÃO DO APONTAMENTO 

RESTRITIVO – NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA AGRAVADA - 

NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA DÍVIDA PELA AGRAVANTE 

– PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – RECURSO 

NÃO PROVIDO. Se a agravada nega a existência de qualquer relação 

jurídica com a agravante, essa circunstância transfere para esta última a 

responsabilidade de comprovar os fatos que a levaram a inserir aquela 

nos órgãos de proteção ao crédito.Preenchidos os requisitos 

autorizadores, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de 

urgência. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) 

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1000842-53.2018.8.11.0000 AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DO NOME DO 

AUTOR, DO REGISTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

VERIFICAÇÃO DE PREJUÍZO DE DANO DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO 

QUE O AUTOR AFIRMA SER INDEVIDA – AGRAVO DESPROVIDO – 

DECISÃO MANTIDA. Possível o deferimento de tutela de urgência de 

retirada de negativação de nome, de cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, se verificada a existência de prejuízo dela decorrente, máxime se 

a relação jurídica que ensejou a negativação ainda não restou 

comprovada GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 30/05/2018) 

Quanto à inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, 

tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que 

o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência;...” Sobre o assunto, valho-me, 

novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do 

ônus da prova. O processo civil tradicional permite a convenção sobre o 

ônus da prova, de sorte que as partes podem estipular a inversão em 

relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC 

permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que 

for ou hipossuficiente ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação 

do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei.” (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914)”Destaquei. Necessário ressaltar que, presente uma 

das alternativas previstas no dispositivo legal acima transcrito, está o 

magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da prova. O 

significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no sentido 

de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de 

suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e eventual dano, das características do vício e etc. Assim, 

cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou 

desconstitutivos do direito do consumidor. Dessa forma, preenchidos os 

requisitos legais DEFIRO a antecipação de tutela para DETERMINAR que a 

requerida retire no prazo de 5 (cinco) dias o nome do requerente dos 

cadastros de maus pagadores , em virtude dos débitos discutido na 

presente demanda, até o deslinde do feito. Expeça-se o competente ofício. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 10/08/2020 às 09h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 
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alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030558-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIL PINHEIRO SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT11510-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE. 1030558-36.2017.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por ARENIL PINHEIRO SA contra 

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, devidamente 

qualificadas nos autos, expondo, em síntese, que a empresa ré procedeu 

com descontos em seu contracheque indevidamente, visto que jamais 

celebrou qualquer tipo de contrato com a empresa e que, em razão do 

ocorrido, foi submetida a danos, de natureza moral. Postulou, ao final, pela 

procedência do pedido para o fim de declarar a inexistência da dívida e 

condenar a empresa ré no pagamento de indenização, por danos morais, 

bem como seja a requerida condenada a restituição, em dobro, dos 

valores indevidamente descontados de seu contracheque. Com a exordial 

anexa documentos. Foi deferida parcialmente a antecipação de tutela e 

designada audiência de conciliação, oportunidade em que, tentada a 

composição entre as partes, a conciliação restou frustrada. A companhia 

requerida apresentou contestação, ocasião em que defendeu a existência 

de negócio jurídico celebrado entre as partes, juntando aos autos cópia de 

contrato de seguro de vida. Defendeu a regularidade da cobrança dos 

valores, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido. A requerente 

apresentou impugnação à contestação, oportunidade em que, reprisando 

os argumentos tecidos quando da apresentação da petição inicial, 

rechaçou as proposições apresentadas pela requerida. Instadas a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, a requerente informou 

que não havia mais provas a produzir além da prova documental já 

acostada aos autos, ao passo que a requerida apenas especificou os 

pontos que entendia controvertidos. É o relatório. Decido. Segundo a 

norma de regência, todo comportamento, comissivo ou omissivo, realizado 

por parte do fornecedor, que revela a existência de defeito na prestação 

do serviço, fruto da violação dos deveres de qualidade-segurança, de 

cuidado, de cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se 

caracterize como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano 

ao consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor 

de serviços promover a reparação civil, independentemente de 

investigação sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. 

De fato, o defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico 

à responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de 

responsabilidade civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do 

ato lesivo, do dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da 

exegese do conteúdo normativo do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990. O § 3.º 

do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preceitua que o fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Destrinchando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que as partes litigantes, efetivamente, celebraram contrato de 

seguro de vida, o qual deu origem aos descontos no contracheque da 

requerente. Segundo os informes produzidos no processo, principalmente 

do cotejo dos dados de qualificação pessoal da requerente, registrados 

na petição inicial, e as informações constantes nos documentos que 

instruem a contestação, é possível divisar que as informações de 

identificação pessoal são coincidentes e não-divergentes (‘vide’ contrato 

acostado ao ID n.º 11525710). Estas evidências, analisadas de maneira 

contextualizada, associadas ao fato de que a assinatura constante no 

contrato de seguro de vida, possui relação de semelhança com as 

assinaturas constantes na procuração e na Carteira Nacional de 

Habilitação, que instruem a inicial, permitem concluir, sem sombra de 

dúvidas, que o contrato foi, efetivamente, firmado entre as partes 

litigantes. Por conseguinte, diante desta moldura, levando-se por linha de 

estima que a realização/manutenção dos descontos no contracheque da 

requerente derivaram, como consequência direta, da existência de 

obrigação jurídica pendente de quitação — fato imputável, exclusivamente, 

à devedora —, e considerando-se que a companhia requerida 

protagonizou postura impelida em função do estrito exercício regular de 

direito, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, 

com a consequência de que, descaracterizadas as condições que rendem 

ensejo à responsabilidade civil, a improcedência do pedido formulado é 

medida que se impõe. Nessa mesma linha de raciocínio, extrai-se da 

jurisprudência o seguinte: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

DESCONTO DE PARCELAS NO CONTRACHEQUE DO CONSUMIDOR - 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - JUNTADA DE INSTRUMENTO ASSINADO 

PELO DEVEDOR - CREDIBILIDADE DA VERSÃO DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - Alegando 

o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da inscrição 

desabonadora, sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova 

negativa. - Reputa-se lícita a cobrança no contracheque do consumidor de 

parcelas relativas a empréstimos cuja adesão é corroborada pela prova 

dos autos, notadamente pela assinatura do instrumento e contratação pelo 

autor, além do comprovante de disponibilização do crédito, que 

demonstram a relação jurídica contratual estabelecida entre as partes e 

sinalizam a existência da dívida”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.19.151487-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 18/12/2019, publicação da súmula em 18/12/2019) – 

grifos inexistentes no texto original. De outro lado, o Código Civil 

estabelece que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos 

limites da função social do contrato. Nesta senda, os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé (art. 421 e art. 422, ambos 

do Código Civil). Logo, o contrato válido e eficaz deve ser cumprido pelas 

partes (‘pacta sunt servanda’). Pois bem, como já dito anteriormente, a 

requerida demonstrou a existência de contrato regular de seguro de vida 

pactuado entre as partes, o qual foi mantido até agosto de 2017, quando a 

requerente formulou, junto à requerida, pedido de cancelamento do seguro 

de vida (ID n.º 11525716), sendo ainda restituída à requente a parcela do 

prêmio indevidamente descontada de seu contracheque do mês de agosto 

de 2017 (ID n.º 10084123, pág. 8 e ID n.º 11525740). Assim, com o 

objetivo de corrigir iniquidades de ordem prática e de instituir um ambiente 

ético-processual, depreende-se que a distribuição do ônus da prova, de 

produção materialmente impossível ou excessivamente difícil (‘probatio 

diabolica’ ou ‘devil’s proof’), dado a natureza, se estabelece de modo a 

prescrever que, àquele que, afirma ter o fato/evento se concretizado (fato 

constitutivo do direito que fundamenta a pretensão), incumbe o dever de 

comprovar a sua existência, rechaçando-se a exigência de impor-se o 

dever de demonstração de fato negativo. É a aplicabilidade da teoria da 

distribuição dinâmica do ônus da prova. Com base nessas considerações, 

como forma de dar-se vazão à aplicabilidade do princípio 

dispositivo/congruência e encargo probatório, conclui-se, por inferência 

racional, que constitui ônus processual da autora comprovar/demonstrar a 

configuração de algum vício de consentimento na formação do contrato. 

Interpretação que resulta da exegese do conteúdo do art. 373, inciso I do 

Código de Processo Civil. Do confronto/cotejo analítico do contingente 

probatório existente no processo, deflui-se que a requerente não 

comprovou, de maneira categórica, a consumação de algum vício do 

consentimento, na formação do negócio jurídico. O contrato acostado à 

contestação demonstra a contratação de seguro de vida, mediante o 

pagamento do prêmio securitário. Outrossim, o seguro constitui um pacto 

de trato sucessivo, com o objetivo de garantir o pagamento de indenização 

para a hipótese de ocorrer o sinistro, mediante o pagamento do prêmio, 

decorrente do acordo livremente pactuado entre as partes. Assim, não há 

que se falar em restituição dos valores dos prêmios pagos, na medida em 

que, durante a vigência do contrato, os beneficiários estiveram garantidos 

em relação ao risco futuro assumido pela seguradora, a qual seria 

obrigada a pagar-lhes o pecúlio em razão da morte da autora. Não 

obstante não tenha ocorrido o sinistro, os segurados e beneficiários não 

deixaram de usufruir da prestação do serviço ofertado pela seguradora, 

que é oneroso. Portanto, incabível a restituição dos valores pagos à título 
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de prêmio. A ratificar tal posicionamento, extrai-se da jurisprudência os 

seguintes julgados, que versam acerca de questões semelhantes: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

SEGURADORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE 

PRÊMIO DURANTE A VIGÊNCIA DO PACTO. DESCABIMENTO. Da lei 

processual aplicável ao presente feito 1. No caso em exame a decisão 

recorrida foi publicada após 17/03/2016. Assim, em se tratando de norma 

processual, há a incidência da legislação atual, na forma do art. 1.046 do 

Código de Processo Civil de 2015. Da legitimidade passiva 2. No caso em 

exame, a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo da 

presente demanda, tendo em vista que esta reconhece a aquisição da 

carteira securitária, devendo responder pelo pacto securitário desde o 

início da contratação. Da possibilidade de julgamento neste grau de 

jurisdição 3. Presença dos requisitos necessários para o julgamento da 

presente demanda neste grau de jurisdição, nos termos do art. 1.013, §3º, 

inciso I, da nova legislação processual civil. Mérito do recurso em análise 

4. O contrato é o acordo firmado entre as partes, com o objetivo de criar 

direitos, mediante a livre manifestação de vontade. Na sua formação, dois 

pontos são de suma importância, a proposta, que vincula o proponente 

aos termos do que propôs, conforme alude o art. 427 do CC; e a aceitação 

desta, que é a concordância da parte contraente com o que foi proposto, 

formando-se, assim, o pacto. 5. As partes devem observar os requisitos a 

que aludem os artigos 421 e 422, ambos do CC, quando da efetivação do 

pacto, ou seja, atentar aos princípios da função social do contrato e da 

boa fé. 6. No caso em exame a parte autora não comprovou qualquer vício 

no consentimento com relação à contratação do seguro objeto do 

presente litígio, firmado em 1972, efetuando regularmente o pagamento do 

prêmio securitário. 7. No entanto, descabe a devolução do valor do prêmio 

pago, tendo em vista que não há prova da inexistência de cobertura 

securitária durante a vigência do contrato de seguro, ônus que cabia a 

parte postulante e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o 

art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Dos honorários 

recursais 8. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste 

grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao 

trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. 

Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo 

Civil. Dado parcial provimento ao apelo”.(TJRS – Apelação Cível, Nº 

70077025419, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 25-04-2018) – grifo inexistentes 

no texto original. “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAPEMI. 

PLANO DE PECÚLIO. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. 

DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Os autores 

assinaram em 01/11/1968 e 05/11/1968, respectivamente, contratos de 

pecúlio cumulativo com seguro, sendo que nas referidas propostas 

indicaram quem seriam os seus beneficiários se lhes ocorresse o evento 

morte, coberto durante o período no qual permanecessem participando 

dos referidos planos. 2. É certo que no decorrer do contrato possuíam 

garantia de em caso de falecimento receber a indenização nos termos 

pactuados. Portanto, não há que se falar em devolução dos valores 

desembolsados durante a relação contratual entabulada entre as partes, 

posto que, conforme bem assinalado na sentença de primeiro grau, o 

autor não foi afetado por nenhum risco coberto no plano, mas gozou da 

cobertura ao longo do período de sua contribuição mensal para a entidade 

ré. 3. Não restou demonstrada pela parte autora recorrente no curso da 

lide qualquer omissão da entidade ré quanto ao dever de informação 

atinente aos ajustes entabulados entre as partes, ao contrário, a parte 

contratante teve o prévio conhecimento acerca das condições e cláusulas 

do regulamento do plano contratado. Aliado ao fato de que inexiste 

disposição no referido pacto que preveja a restituição dos valores pagos 

durante a contratação. 4. No que concerne ao pleito formulado pela parte 

postulante, de condenação da demandada ao pagamento de indenização 

por danos morais, não merece guarida a pretensão deduzida, uma vez 

que não restou demonstrado nos autos o descumprimento contratual por 

parte da requerida, o que descaracteriza a prática de conduta ilícita por 

parte daquela a ensejar a devida reparação. Negado provimento ao apelo”. 

(Apelação Cível Nº 70057281008, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/11/2013) – 

grifos inexistentes no texto original. “EMENTA: CONTRATO DE SEGURO E 

CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DIFERENÇA - RESCISÃO DO 

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - DEVOLUÇÃO 

DAS CONTRIBUIÇÕES (PRÊMIO) - IMPOSSIBILIDADE. - No contrato de 

seguro, o dever de indenizar nasce mediante uma condição, qual seja, 

eventual ocorrência do sinistro; no contrato de previdência privada, o 

dever de indenizar nasce mediante um termo, seja o implemento de um 

prazo estabelecido, seja o implemento de certa idade. - Nos contratos de 

seguro firmados entre as partes, durante o período em que fora pago o 

prêmio, os segurados e respectivos beneficiários estiveram garantidos em 

relação aos riscos futuros assumidos pela apelada, a qual se veria 

obrigada a efetuar o pagamento do pecúlio por morte ou invalidez dos 

segurados. - Embora não tenha ocorrido nenhum dos sinistros segurados, 

não deixou os segurados e beneficiários de usufruir da prestação do 

serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso, sendo o 

prêmio a contraprestação por essa transferência de responsabilidade. - 

Com efeito, é incabível a devolução dos valores pagos pela apelante. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.788864-2/001, Relator(a): Des.(a) Mota 

e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2013, publicação da 

súmula em 12/08/2013) – grifos inexistentes no texto original. Logo, com 

base nessas considerações, à míngua da existência de comprovação de 

qualquer vício na formação do contrato, depreende-se, por força de 

conclusão logica, que a improcedência do pedido é medida que se impõe. 

Por fim, não se pode perder de perspectiva também que a requerente, ao 

deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma 

taxativa, que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira 

requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da 

verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide 

e ludibriar o julgador e, por via de consequência, traduz-se como postura 

que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade 

processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação 

da sanção da litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos 

do Código de Processo Civil]. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, como 

corolário natural, DETERMINO A CESSAÇÃO dos efeitos da tutela de 

urgência anteriormente concedida. CONDENO a requerente, nas sanções 

concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção 

equivalente a 2% sobre o valor corrigido atribuído à causa, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 77, incisos I e III, art. 80, inciso II e art. 81, 

caput, todos do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, 

com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo 

Civil, CONDENO a requerente no pagamento de custas judiciais e 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados 

em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o 

interstício temporal que o processo tramitou. Fica suspensa a exigibilidade 

do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas 

ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. P. R. I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010047-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA DE OLIVEIRA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA PJE. 1010047-80.2018.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 
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INDÉBITO ajuizada por ANTONIETA DE OLIVEIRA MOURA contra BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e BANCO PAN S/A, devidamente 

qualificadas nos autos, expondo, em síntese, que as empresas rés 

procederam com descontos em seu benefício previdenciário 

indevidamente. Aduz que descobriu que se tratava de três contratos de 

empréstimos consignados, os quais jamais celebrou com as empresas e 

que, em razão do ocorrido, foi submetida a danos, de natureza moral. 

Postulou, ao final, pela procedência do pedido para o fim de declarar a 

inexistência da dívida e condenar as empresas rés no pagamento de 

indenização, por danos morais, bem como sejam as requeridas 

condenadas a restituição, em dobro, dos valores indevidamente 

descontados de seu benefício previdenciário. Com a exordial anexa 

documentos. Foi deferida a antecipação de tutela e designada audiência 

de conciliação, oportunidade em que, tentada a composição entre as 

partes, a conciliação restou frustrada. A companhia requerida Banco 

Bradesco Financiamentos S/A apresentou contestação, na qual suscitou, 

como matéria preliminar, a necessidade de retificação do polo passivo. No 

mérito, defendeu a existência e regularidade de negócio jurídico celebrado 

entre as partes. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. A 

companhia requerida Banco Pan S/A apresentou contestação, na qual 

suscitou, como matéria preliminar, a ausência de interesse de agir. No 

mérito, defendeu a existência de negócio jurídico celebrado entre as 

partes, juntando aos autos cópias dos contratos. Defendeu a regularidade 

da cobrança dos valores, pugnando, ao final, pela improcedência do 

pedido. A requerente apresentou impugnação às contestações, 

oportunidade em que, reprisando os argumentos tecidos quando da 

apresentação da petição inicial, rechaçou as proposições apresentadas 

pela requerida. Instadas a especificarem as provas que pretendiam 

produzir, a requerida Banco Bradesco Financiamentos S/A requereu o 

julgamento antecipado da lide, ao passo que a requerida Banco Pan S/A 

requereu a expedição de ofícios e depoimento pessoal da requerente. Já a 

requerente requereu a realização de perícia nos contratos, a fim de 

verificar a autenticidade da digital acostada aos mesmos. É o relatório. 

Decido. Primeiramente, quanto a preliminar de necessidade de retificação 

do polo passivo, tenho que não merece guarida. É que, em uma simples 

c o n s u l t a  a o  s i t e  d o  G r u p o  B r a d e s c o 

(https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/sobre/o-grupo-bradesco.shtm

) verifica-se que o Banco Bradesco S/A e o Banco Bradesco 

Financiamento S/A fazem parte do mesmo grupo econômico. Assim, tendo 

em vista a aplicação da Teoria da Aparência, não se pode exigir do 

consumidor, parte mais vulnerável na contratação, o conhecimento 

aprofundado das peculiaridades de cada uma das empresas pertencentes 

ao mesmo grupo econômico, pois as atividades das sociedades 

empresárias se confundem, pelo que rejeito a preliminar. A ratificar tal 

posicionamento, extrai-se da jurisprudência o seguinte: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – 

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

BANCO BMG S/A E BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A – INSTITUIÇÕES 

PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DA APARÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – 

SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os Bancos 

BMG S/A e Itaú BMG Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo 

econômico, devendo, no presente caso, ser aplicada a teoria da aparência 

para justificar a legitimidade passiva do banco apelante, uma vez que não 

há como se exigir do consumidor a exata identificação do seu credor, pois 

as atividades das sociedades empresárias se confundem. (TJMT – N.U 

1001366-15.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) – grifos inexistentes 

no texto original. Quanto a matéria preliminar, que visa o reconhecimento 

da carência de ação pela ausência de interesse de agir, sob a alegação 

de não ter sido feito pedido na via administrativa, de igual maneira, penso 

que está fadada ao insucesso. Com efeito, o livre acesso ao Poder 

Judiciário é um direito fundamental [art. 5.º, inciso XXXV da CRFB/88]. 

Assim, a tentativa de solução da celeuma na esfera administrativa não é 

condição ao exercício do direito de ação, pelo que rejeito a preliminar de 

carência de ação. Nesta mesma linha de raciocínio: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

AÇÃO JULGADA EXTINTA NA ORIGEM POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. LIVRE ACESSO Á JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS 

AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA PROFERIDA NOVA DECISÃO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. (TJRS – Recurso 

Cível, Nº 71005927843, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em: 25-02-2016) – 

grifos inexistentes no texto original. Impende acentuar, desde logo, que se 

afigura absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica na 

situação hipotética ‘sub judice’, porquanto que não se revela 

imprescindível, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja 

vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos (a observância 

dos requisitos de validade do negócio jurídico) não depende de 

conhecimento especial técnico (art. 464, § 1.º, inciso I do Código de 

Processo Civil) e envolve, neste tópico específico, em caráter de 

exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de cláusulas contratuais 

e a abordagem de questões de direito — com a consequência de que a 

prova pericial não ganha qualquer relevância prática e representa inútil e 

desnecessária tentativa de coleta de prova. Logo, à luz de tais 

balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que 

preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do 

Código de Processo Civil. Com efeito, o analfabetismo, em regra, não afeta 

a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil (artigos 3.º e 

4.º do Código Civil). Não obstante isto, é fato que esta condição traz ao 

analfabeto uma posição de vulnerabilidade, exigindo-se, na formação de 

negócios jurídicos celebrados por pessoa analfabeta a observância de 

alguns requisitos para a validade do negócio jurídico. Sobre o tema, 

estabelece o Código Civil o seguinte: Art. 215. A escritura pública, lavrada 

em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova 

plena. § 2º Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, 

outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo. Art. 595. No contrato de 

prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem 

escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas 

testemunhas. Ademais, tratando-se de relação de consumo, estabelece o 

Código de Defesa do Consumidor o dever de informação clara, prévia e 

adequada: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: III - a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo 

não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de 

tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos 

instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu 

sentido e alcance. Logo, tratando-se de contrato bancário celebrado por 

pessoa analfabeta, é imprescindível que a formação do contrato seja 

realizada por meio de instrumento público ou que, ao menos, o procurador, 

que assina a rogo, tenha sido constituído por meio de instrumento público. 

A ratificar tal posicionamento, extraem-se da jurisprudência os seguintes 

julgados, que versam acerca de questões semelhantes: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSA, 

INDÍGENA E ANALFABETA –ASSINATURA A ROGO DESPROVIDA DE 

PROCURAÇÃO PÚBLICA – INVALIDADE – ARTIGOS 215, §2º E 595 DO 

CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – NULIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. I - Em que pese o analfabetismo não afaste a 

capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição 

de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige 

das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de 

validade, como a assinatura a rogo e a celebração da avença ou a 

constituição do rogado através de instrumento público. II – Atua de má-fé a 

instituição financeira que, ciente do analfabetismo do aderente, celebra 

contrato de mútuo consignado à revelia das formalidades exigidas pela 

legislação de regência para a tutela do hipervulnerável, autorizando, por 

conseguinte, a repetição do indébito na forma qualificada (art. 42 do CDC).

(TJMT – N.U 1001533-38.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019) – 

grifos inexistentes no texto original. ESTADO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000546-09.2018.8.11.0110 APELANTE: 

MARIA DO CARMO PERAHORI APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO 
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FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E 

ANALFABETA –AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE 

EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2º E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 

6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - 

DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - 

Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o 

exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a 

circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de 

vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a 

assinatura a rogo e a celebração da avença ou a constituição do rogado 

através de instrumento público. II – Atua de má-fé a instituição financeira 

que, ciente do analfabetismo do aderente, celebra contrato de mútuo 

consignado à revelia das formalidades exigidas pela legislação de 

regência para a tutela do hipervulnerável, autorizando, por conseguinte, a 

repetição do indébito na forma qualificada (art. 42 do CDC).(TJMT – N.U 

0000546-09.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) – grifos inexistentes 

no texto original. Diante disto, não obstante os contratos apresentados 

pelas instituições financeiras requeridas tenham a presença de digital da 

requerente e a assinatura de duas testemunhas, é inegável que a 

formação do negócio jurídico não foi precedida da observância dos 

requisitos de validade, na medida em que não foi celebrado por 

instrumento público ou por procurador com instrumento público. Ao 

realizar a celebração de contrato bancário desta forma, a instituição 

financeira praticou conduta prevista como prática comercial abusiva, 

posto que se prevaleceu da condição de vulnerabilidade da consumidora, 

que é pessoa idosa e analfabeta. Senão vejamos o que estabelece o 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 39. É vedado ao fornecedor de 

produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV - prevalecer-se 

da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, 

saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos 

ou serviços; Assim, tendo em vista que não foi observado a forma 

prescrita em lei, a declaração de nulidade do negócio jurídico é medida que 

se impõe (art. 166, inciso IV do Código Civil). De outro lado, todo 

comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte do fornecedor, 

que revela a existência de defeito na prestação do serviço, fruto da 

violação dos deveres de qualidade-segurança, de cuidado, de 

cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se caracterize 

como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano ao 

consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor de 

serviços promover a reparação civil, independentemente de investigação 

sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. De fato, o 

defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico à 

responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de responsabilidade 

civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do ato lesivo, do 

dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo 

normativo do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990. Consequentemente, diante 

desta perspectiva, levando-se por linha de estima a noção de ideias de 

que a responsabilidade de avaliar/verificar a existência da relação jurídica 

e a idoneidade e a regularidade da origem da obrigação jurídica desponta 

como risco inerente à atividade desenvolvida por parte das companhias 

requeridas e, ao mesmo tempo, à míngua da existência da relação jurídica 

subjacente, conclui-se, por inferência racional, que os descontos 

indevidos no benefício previdenciário da requerente caracterizam, 

portanto, ato/postura ilegal e abusiva (art. 6.º, incisos III e VI do Código de 

Defesa do Consumidor). Por via de consequência, nesse influxo de ideias, 

partindo da premissa de que os descontos no benefício previdenciário da 

requerente se revelaram ilegais, originando situação de extrema 

desconsideração, insegurança e prejuízos, considero que se encontram 

presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de 

restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da 

Lei n.º 8.078/1990]. Com efeito, para fins de caracterização da 

responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível 

a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais 

que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou 

direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte 

expressiva repercussão e perturbação à honra, à 

incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, 

sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio 

no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, 

ambos do Código Civil de 2002. Com base nesse raciocínio, depreende-se, 

por força de proposição lógica, que os descontos indevidos no benefício 

previdenciário, efetivados de forma ilegal, traz, como consequência direta, 

perturbação emocional, que causa abalo à incolumidade psicológica, ao 

dinamizar na psique sentimento de desvalia e desprezo absoluto, 

decorrente de relação de consumo mal resolvida, causadora de 

contratempos/transtornos e intenso constrangimento. Há a existência do 

dano moral, na medida em que a responsabilidade do agente desponta 

como consequência direta do ato de violação do direito, o quê implica 

considerar que se revela totalmente irrelevante a demonstração do 

prejuízo em concreto — que se presume em razão da própria conjuntura 

factual estabelecida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO COM PESSOA ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO 

OBSERVADOS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO – MÁ-FÉ 

DEMONSTRADA - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO 

EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O negócio 

jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por 

meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por 

instrumento público, assim não verificado o preenchimento dos requisitos 

necessários para a validade da contratação, deve ser reconhecida sua 

nulidade. Os descontos oriundos do benefício previdenciário oriundos do 

contrato nulo, deverão serem restituídos em dobro (art. 42 do CDC). O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes. Alterado substancialmente o decisum, os ônus 

s u c u m b e n c i a i s  d e v e m  s e r  i n v e r t i d o s . ( T J M T  –  N . U 

0000548-76.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 

11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) – grifos inexistentes no texto 

original. Por via de consequência, diante desta moldura, levando-se por 

linha de estima a avaliação do exame do potencial socioeconômico das 

partes litigantes, considero razoável que se arbitre o valor da indenização 

pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), para minimizar os transtornos gerados, sem que se configure 

enriquecimento sem causa. Por fim, quanto à restituição do indébito, dado 

à vedação ao enriquecimento ilícito, àquele indivíduo, que foi submetido à 

cobrança indevida de valores, exceto na situação de engano justificável, 

desperta o direito de auferir o ressarcimento do valor correspondente ao 

dobro da quantia que efetivamente quitou, de maneira indevida, 

independentemente da prova do erro (art. 42, parágrafo único da Lei n.º 

8.078/1990; art. 876 do Código Civil de 2002; Súmula n.º 322 do STJ). Por 

via de consequência, nesse influxo de ideias, partindo do pressuposto de 

que os descontos no benefício previdenciário da requerente se 

consolidam como postura indevida e que caracterizou a realização de 

pagamento indevido, executado pela requerente, penso que a repetição do 

indébito em dobro em prol da autora, é medida que se impõe. Todavia, 

afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por conveniente, que, não 

obstante a repetição do indébito desponte como consequência lógica da 

revisão do contrato bancário e imponha, àquele que recebeu, de maneira 

indevida, valores, o dever de restituir, não se pode olvidar que, logo em 

seguida à apuração contábil dos débitos e créditos, como forma de dar-se 

vazão ao comando normativo do art. 368 e art. 369, ambos do Código Civil 

e prestar-se reverência ao princípio da efetividade da prestação 

jurisdicional [art. 4.º do Código de Processo Civil], dado à 

homogeneidade/fungibilidade das obrigações jurídicas e à reciprocidade 

das dívidas, deve-se concretizar a compensação dos valores 

identificados. A ratificar tal posicionamento, extraem-se da jurisprudência 

os seguintes julgados, que versam acerca de questões semelhantes: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 939 E 963 DO CÓDIGO 

CIVIL DE 1916. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1- 
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A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser 

indispensável ao conhecimento do recurso especial que a questão de 

direito relativa aos dispositivos apontados como violados, ainda que não 

expressamente mencionados, tenha sido objeto de discussão no Tribunal 

de origem, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 2- A fim de evitar o 

enriquecimento sem causa, é possível a compensação de valores e a 

repetição de indébito, na forma simples, se verificado que alguém recebeu 

o que não lhe era devido. 3- Agravo regimental a que se dá parcial 

provimento. (STJ – AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 706.127/RS, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

24/05/2011, DJe 01/06/2011) – grifos inexistentes no texto original. 

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. ARRENDAMENTO 

MERCANTIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO. 

IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO. 

JUROS MORATÓRIOS. MULTA CONTRATUAL. LICITUDE DA COBRANÇA. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Quando 

não forem interpostos embargos infringentes, o prazo relativo à parte 

unânime da decisão terá como dia de início aquele em que transitar em 

julgado a decisão por maioria de votos (art. 498, parágrafo único, do CPC). 

2. Não há por que falar em violação do art. 535 do CPC quando o acórdão 

recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, 

dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões 

suscitadas nas razões recursais. 3. Não cabe ao Tribunal de origem 

revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por abusivas em face do 

Código de Defesa do Consumidor. 4. A alteração da taxa de juros 

remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração 

cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado. 5. Nos 

contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 

1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a 

capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no 

ajuste. 6. Não evidenciada a abusividade das cláusulas contratuais, não 

há por que cogitar do afastamento da mora do devedor. 7. Na linha de 

vários precedentes do STJ, é admitida a cobrança dos juros moratórios 

nos contratos bancários até o patamar de 12% ao ano, desde que 

pactuada. 8. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de 

permitir a compensação de valores e a repetição do indébito sempre que 

constatada a cobrança indevida do encargo exigido, sem que, para tanto, 

haja necessidade de se comprovar erro no pagamento.9. A multa de mora 

é admitida no percentual de 2% sobre o valor da quantia inadimplida, nos 

termos do artigo 52, § 1º, do CDC. 10. Satisfeita a pretensão da parte 

recorrente, desaparece o interesse de agir. 11. Agravo regimental 

provido. (STJ – AgRg no Ag 1028568/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 10/05/2010) – 

grifos inexistentes no texto original. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial, para o fim de RATIFICAR a tutela de urgência anteriormente 

concedida e DECLARAR a inexistência dos contratos n.º 316088690-3, n.º 

316055587-0 e n.º 316055648-0; CONDENAR as empresas requeridas, a 

título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em 

dinheiro equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida 

monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do 

arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de 

juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento 

danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: 

STJ, AgRg no REsp n.º 1.435.413/SC, 3.ª Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 

21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.º 1.476.080/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. 

Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014]; CONDENAR as companhias 

requeridas, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no 

valor equivalente ao dobro da quantia que a requerente efetivamente 

quitou, fruto da cobrança indevida dos empréstimos consignados, 

ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, 

DETERMINAR a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente 

quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 

509, inciso I do Código de Processo Civil], corrigida monetariamente pelo 

INPC, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada 

desconto; Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo 

normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO as a 

empresas requeridas no pagamento das custas judiciais e de honorários 

de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho executado por 

parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou. P. R. I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007088-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. E. S. N. (REQUERENTE)

LUZIA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA PJE. 1007088-05.2019.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por HELOISA EVELYN SOARES NERES 

e LUZIA SOARES DOS SANTOS contra LATAM AIRLINES GROUP S/A, 

devidamente qualificadas nos autos, expondo, em síntese, que celebraram 

contrato de transporte com a empresa requerida, o qual compreendia o 

percurso determinado pelo trecho entre as cidades de Cuiabá/MT a 

Palmas/TO, com escala em São Paulo/SP, para o dia 21 de dezembro de 

2018, para o trajeto de ida, e para o dia 10 de janeiro de 2019, com horário 

de embarque às 03h25min. e de chegada às 12h50min, para o trajeto de 

volta, fazendo as mesmas escaladas para o trajeto de ida. Alegaram que 

no dia 09 de janeiro de 2019, receberam uma ligação da requerida 

informando que seu voo de retorno havia sofrido alteração de malha 

aérea, sendo realocado para o dia 09 de janeiro de 2019, com saída de 

Palmas/TO, às 15h30min. Narraram ainda que, ao fazerem o check in, 

foram informadas que só chegariam ao seu destino no dia 10 de janeiro de 

2019, às 08h00min e que, devido a alteração do voo, haveria duas 

paradas, chegando em São Paulo/SP às 22h15min., sendo que o próximo 

voo só sairia da cidade no dia seguinte. Aduzem que, devido ao ocorrido, 

além de não receberem assistência da empresa aérea, tiveram gastos 

extras com hospedagem e alimentação. Pugnaram, ao final, pela 

procedência do pedido para o fim de condenar a requerida no pagamento 

de indenização, por danos morais. Com a exordial anexam documentos. 

Foi designada audiência de conciliação, oportunidade em que, tentada a 

composição entre as partes, a conciliação restou frustrada. A companhia 

requerida apresentou contestação, na qual defendeu que a alteração do 

voo se deu por motivos técnicos operacionais (caso fortuito ou força 

maior). Que cumpriu seu dever de informação, informando previamente a 

requerente da alteração do voo, fatos estes que excluem o dever de 

indenizar, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido. As 

requerentes apresentaram impugnação à contestação, oportunidade em 

que, reprisando os argumentos tecidos quando da apresentação da 

petição inicial, rechaçaram as proposições trazidas pela requerida. 

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as 

requerentes pugnaram pela inversão do ônus da prova, ao passo que a 

requerida pugnou pelo depoimento pessoal das autoras e juntadas de 

documentos. É o relatório. Decido. Primeiramente, impende acentuar, 

desde logo, que se configura absolutamente desnecessária a produção 

de prova testemunhal na hipótese ‘sub judice’, pois não se revela 

imprescindível para efeito de equacionamento/resolução do litígio. Logo, à 

luz destes balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na 

forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil. Com efeito, em relação às alterações 

do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, a Resolução 

n.º 400/2016 da ANAC estabelece o seguinte: Art. 12. As alterações 

realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto 

ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas 

aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e 

reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I 

- informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput 
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deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser 

superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos 

voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o 

passageiro não concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o 

passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na 

prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência 

material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - 

reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra 

modalidade de transporte. (grifos inexistentes no texto original). Logo, é 

dever da empresa aérea informar o passageiro acerca de alteração de 

voo com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. O 

desrespeito ao prazo gera o dever da empresa aérea de indenizar o 

passageiro pelos danos sofridos. A ratificar tal posicionamento, 

extraem-se da jurisprudência os seguintes julgados, que versam acerca 

de questões semelhantes: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE VOO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS E 

CORREÇÃO. - Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva. - Ocorrida 

alteração do voo, é dever da fornecedora de serviço informar ao 

consumidor com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. Caso 

contrário, deverá indenizar o passageiro pelos morais ocorridos. - Os 

juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem 

pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de 

ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.070897-4/001, Relator(a): Des.(a) 

Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/0019, 

publicação da súmula em 09/09/2019) – grifos inexistentes no texto 

original. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DA 

SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

- ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE VÔO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS - CONFIGURADOS. Rejeita-se 

preliminar de razões de recurso dissociadas dos fundamentos da 

sentença, quando atenderem aos requisitos do art. 1010, inciso II, do 

antigo CPC. Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade da transportadora aérea é objetiva. Ocorrido a alteração 

do voo é dever da fornecedora de serviço informar ao consumidor com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. Caso contrário, deverá 

indenizar o passageiro pelos danos materiais e morais ocorridos. Os juros 

de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de 

modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não 

configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.13.285347-4/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio 

Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2017, publicação da 

súmula em 01/09/2017) – grifos inexistentes no texto original. Nesta 

senda, todo comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte do 

fornecedor, que revela a existência de defeito na prestação do serviço, 

fruto da violação dos deveres de qualidade-segurança, de cuidado, de 

cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se caracterize 

como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano ao 

consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor de 

serviços promover a reparação civil, independentemente de investigação 

sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. De fato, o 

defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico à 

responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de responsabilidade 

civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do ato lesivo, do 

dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo 

normativo do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990. Pois bem. Na hipótese 

concreta, da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no 

processo, deflui-se que as partes litigantes firmaram contrato de 

transporte, para o trajeto de ida e volta, o qual compreendia o percurso 

determinado pelo trecho entre as cidades de Cuiabá/MT a Palmas/TO, com 

escala em São Paulo/SP, para o dia 21 de dezembro de 2018, para o 

trajeto de ida, e para o dia 10 de janeiro de 2019, com horário de embarque 

às 03h25min. e de chegada às 12h50min, para o trajeto de volta, fazendo 

as mesmas escaladas para o trajeto de ida (‘vide’ documento acostado ao 

ID n.º 18109858). Destrinchando o material cognitivo produzido no 

processo, depreende-se que, no dia 09 de janeiro de 2019, as 

requerentes receberam uma ligação da requerida informando que o trajeto 

de volta havia sido alterado, por alteração de malha aérea, sendo o voo 

realocado para o dia 09 de janeiro de 2019, com saída de Palmas/TO, às 

15h30min. Ao fazerem o check in, as requerentes foram informadas que 

só chegariam ao seu destino no dia 10 de janeiro de 2019, às 08h00min e 

que, devido a alteração do voo, haveria duas paradas, chegando em São 

Paulo/SP às 22h15min., sendo que o próximo voo só sairia da cidade no 

dia seguinte. Estes fatos/circunstâncias despontaram como fatos 

incontroversos no processo, em virtude da ausência de 

oposição/resistência detalhada [art. 341 do Código de Processo Civil]. De 

efeito, não constitui demasia enfatizar, por conveniente, que, inspirado no 

efeito da influência de dever contratual, de administrar com 

qualidade-segurança a execução do contrato de transporte, e porque 

prenuncia-se como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da 

companhia de aviação, conclui-se, por inferência racional, que a 

responsabilidade civil do transportador é de natureza objetiva, e somente 

pode ser elidida/infirmada, mediante a demonstração de ocorrência de 

situação/caso fortuito externo, inevitável e imprevisível, totalmente 

desvinculado da atividade desenvolvida por parte do fornecedor e 

estranho/alheio ao produto ou serviço (cf.: STJ, REsp n.º 612.817/MA, 4.ª 

T., Rel.: Min. Helio Quaglia Barbosa, j. 20/09/2007; STJ, AgRg no Ag n.º 

1.376.512/MG, 3.ª T., Rel.: Min. Massami Uyeda, j. 26/04/2011; STJ, AgRg 

no Ag n.º 1.310.356/RJ, 4.ª T., Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 

14/04/2011). O contrato de transporte materializa uma obrigação de 

resultado, que exige o cumprimento, de modo integral e perfeito, das 

condições/termos estabelecidos no instrumento de contrato (itinerário, dia, 

horário, local de embarque e de desembarque, acomodações, tipo de 

aeronave, envio/remessa de bagagem, etc.). Interpretação que resulta da 

exegese do teor dos artigos 734 e 737, ambos do Código Civil. Ademais, 

compulsando o material cognitivo produzido no processo, deduz-se que a 

companhia requerida não comprovou, de forma categórica, que a 

alteração do voo, possui origem em fortuito externo ou força maior e/ou 

que tenha informado as requerentes acerca da alteração do voo com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas – pontos 

cruciais/nodais que a companhia requerida lançou mão, como pano de 

fundo, para excluir a caracterização da responsabilidade civil e que, por 

via de consequência, penderam por pesar sobre os seus ombros o 

dever/ônus de promover a sua comprovação (art. 373, inciso II do Código 

de Processo Civil/2015 c/c o art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990). Na 

hipótese concreta, alteração do voo sem a comunicação prévia mínima de 

72 (setenta e duas) horas e a consequente realocação em outro voo, sem 

a assistência de hospedagem e alimentação, produziram, como 

consequência direta situação de extrema desconsideração, insegurança e 

prejuízos, fruto da violação da cláusula de incolumidade, inerente ao 

contrato de transporte, colocando à disposição das autoras serviço 

ineficiente e incompleto (art. 6.º, inciso VI e art. 14, § 1.º, inciso II, ambos 

da Lei n.º 8.078/1990; art. 734 e art. 737, ambos do Código Civil), o que 

devido ao caráter punitivo e dissuasório da responsabilidade civil, 

justifica/autoriza a imposição do dever de reparação/indenização dos 

danos experimentados (art. 186 do Código Civil e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990). Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência o seguinte aresto, 

que versa a respeito de questões que guardam relação de similitude com a 

que se encontra sob enfoque: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE 

VOO - CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE REPARAR CONFIGURADO - 

DANO MORAL - OCORRÊNCIA - QUANTUM - MANUTENÇÃO - PRINCÍPIOS 

ORIENTADORES - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS 

MATERIAIS - NECESSIDADE DE AMPLA COMPROVAÇÃO. - A 

concessionária de serviço público responde objetivamente pelas lesões 

causadas pela má prestação do serviço, o que demanda a prova, pela 

parte autora, apenas do evento danoso, dos danos e do respectivo nexo 

causal entre eles. - O cancelamento de voo, sem a prévia comunicação ao 

passageiro, com antecedência mínima de 72 horas da data da viagem, e 

sem a adequada assistência, tendo a parte que percorrer de carro o 

trajeto que realizaria de avião, com duração da viagem de 

aproximadamente 5 horas, com a angústia e preocupação de não chegar 

a tempo até o aeroporto seguinte para pegar o outro avião e prosseguir 

com a viagem planejada configura dano moral indenizável. - O valor da 

indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso 

concreto, não podendo ser irrisória a ponto de nada representar ao 

agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a 

ponto de propiciar enriquecimento sem causa, mostrando-se razoável o 

quantum atribuído na sentença. - Dano material é o prejuízo financeiro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 231 de 759



efetivamente sofrido pela parte que, para fazer jus à indenização, precisa 

fazer prova cabal dos danos, já que estes não se presumem. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.19.111845-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto 

Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

29/10/0019, publicação da súmula em 08/11/2019) – grifos inexistentes no 

texto original. Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se 

em consideração a ocorrência de alteração de voo por parte da requerida, 

sem a comunicação prévia as autoras, com antecedência mínima de 72 

(setenta e duas) horas, somado ao fato de que a realocação do voo 

ocorreu sem prestar assistência às autoras quanto a hospedagem e 

alimentação, de modo que as repercussões dos danos podem ser 

graduadas como de média intensidade e, por derradeiro, levando-se por 

linha de estima a avaliação do potencial socioeconômico das partes 

litigantes, considero razoável que se arbitre o valor da indenização pelo 

dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

para minimizar os transtornos gerados, sem que se configure 

enriquecimento sem causa. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para o fim 

de CONDENAR a companhia requerida, a título de indenização por danos 

morais, ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida 

monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do 

arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ), e acrescidos de 

juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, 

visto que trata de responsabilidade civil contratual (cf.: STJ, AgRg no 

AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; 

STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando 

Gonçalves, j. 18/11/2008); Pelo princípio da sucumbência, com esteio no 

conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

CONDENO a empresa requerida no pagamento das custas judiciais e de 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados 

em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho 

executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo 

tramitou. P. R. I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003354-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003354-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S REU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por RODRIGO 

MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face 

do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, alegando 

ter firmado em 2001 contrato de prestação de serviço advocaticios com o 

banco réu por tempo indeterminado, objetivando a prestação de serviços 

advocatícios, de natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu 

lhe encaminhasse. Relata que atuou na Ação de Execução nº 

10421-24.2004.811.0045 – Código – 259/2004 e 2106-70.2005.811.0003 

(embargos), ambas em trâmite na comarca de Rondonópolis - MT, 

entretanto o banco réu, sem qualquer motivo justificável, notificou a autora 

da rescisão do contrato, sem qualquer proposta de pagamento dos 

honorários advocatícios, informando apenas que “eventuais honorários 

porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as 

condições contratuais para tanto”. Ocorre que não foi repassado nenhum 

valor, e os novos escritórios não têm nenhuma pretensão de pagar os 

honorários devidos, pelo que ajuizou a presente demanda requerendo a 

condenação da instituição ao pagamento dos honorários advocatícios 

relativo ao trabalho realizado nas últimas ações ajuizadas por este. 

Instruiu a exordial com documentos. Determinada a citação da parte 

requerida, esta apresentou sua defesa via ID. 15362179, defendendo em 

síntese que o contrato previa a resilição por parte da contratante, bem 

como defende que o contrato estipula de forma exata como seria a 

remuneração, que se daria quando implementadas as condições, que não 

houve no caso, não devendo, portanto, qualquer valor a título de 

honorários, requerendo assim a improcedência dos pedidos. O Autor 

impugnou a contestação via ID. 16888920, rebatendo os argumentos de 

defesa, reiterando os pedidos iniciais. Instados a especificarem as provas 

que pretendiam produzir, as partes se mantiveram inertes. É o relatório. 

Decido. Assinala-se que a análise do feito se enquadra na hipótese 

prevista no caput do artigo 12, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência). O deslinde da 

controvérsia não reclama dilação probatória o que em última análise 

confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual, já 

que os elementos do processo permitam a formação do convencimento do 

juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 

Para que fique evidente que o julgamento antecipado da lide cerceou o 

direito de defesa da parte, a necessidade da produção de prova deve 

ficar evidenciada. Se o magistrado já firmou seu convencimento sobre os 

aspectos decisivos da demanda a antecipação do julgamento é legítima. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. 

TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ 

DECIDIDA PELO C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O 

autor se mostra inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que 

tais tributos integram a própria lógica do contrato de concessão e que é 

passível sua transferência aos consumidores. Ademais, não há o 

pagamento das contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento 

da tarifa, em razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, e sendo a questão matéria restrita à 

questão de direito, julgo antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I 

do CPC. No mérito, cuida-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios na qual argumenta o requerente que foi pactuado contrato 

de adesão para prestar serviços advocatícios, porém, o banco réu 

transferiu os processos para outras competências e não repassou mais 

nenhum ao autor, que tempos teve o contrato rescindido unilateralmente, 

sem qualquer motivo justificável, sendo apenas informado que “eventuais 

honorários porventura devidos serão remunerados se e quando 

implementadas as condições contratuais para tanto”. Informa ainda que 

atuou com diligência na Ação de Execução nº 10421-24.2004.811.0045 – 

Código – 259/2004 e 2106-70.2005.811.0003 (embargos), ambas em 

trâmite na comarca de Rondonópolis - MT, fazendo deslocamentos e 

acompanhamentos, mas não foi remunerado. Da contestação se extrai 

que o contrato previa a rescisão do contrato, bem como previa que os 

honorários de sucumbência seriam pagos quando implementada a 

condição, qual seja, o recebimento do valor pela parte credora. Pois bem, 

é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, conforme 

afirmação de ambos, do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios 

ID. 11758357 e também a rescisão unilateral do referido instrumento, que 

pode ser verificada na notificação carreada via ID. 11758357. Destaco 

que a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil é cabível a denúncia ou 

resilição unilateral quando expressamente prevista, como na cláusula 

vigésima primeira do contrato, ou implicitamente admitida, bem como é 

possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo 

indeterminado. É incontroverso nos autos que a parte autora laborou em 

favor do banco réu, na Ação de Execução nº 10421-24.2004.811.0045 – 

Código – 259/2004 e 2106-70.2005.811.0003 (embargos), ambas em 
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trâmite na comarca de Rondonópolis - MT, e são não concluiu porque teve 

o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, 

sendo necessária a aferição. Primeiramente, no rigorismo, pudesse ser 

tida como inepta a inicial, ou ausente pressuposto de constituição válida e 

regular do processo, pois, não foi pretendido o arbitramento dos 

honorários, mas sim a condenação neste, vejo que é possível admitir o 

feito como de arbitramento, sendo apenas sugerido o percentual, porque 

este era de fato a pretensão do autor. De igual modo, como já 

pronunciado, não há de se aventar a carência de ação, vez que o 

advogado possui total interesse em receber os honorários que lhe são 

devidos pelos serviços prestados. Aliás, o c. STJ entende que o 

rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do 

término da ação garante ao advogado o direito ao recebimento de 

honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, nesses 

termos: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato 

de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ – REsp 782.873/ES, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos 

Alberto Menezes Direito, J. 06/04/2006, DJ 12/06/2006) “RECURSO 

ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE RISCO. 

CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 

ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba 

de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu 

mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, 

contra seu cliente, para receber honorários proporcionalmente à sua 

atuação.” (STJ – REsp 911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes 

de Barros, J. 18/10/2007, DJ 31/10/2007) Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. E mais, não obstante 

conste no contrato firmado entre a parte e o seu advogado remuneração 

mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão pelo 

cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, 

frustrando a justa expectativa do profissional, permite à possibilidade de 

ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 

Sobre o assunto: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do 

contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ - REsp: 782873 ES 2005/0154491-0, Relator: 

Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 

06/04/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/06/2006 p. 

482) “RECURSO ESPECIAL Nº 886.504 - MG (2006/0195498-9) RELATOR : 

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : DERLY 

FERREIRA ANGELO E OUTRO ADVOGADOS : DERLY FERREIRA ÂNGELO 

(EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS ANGELO AURELIO GONCALVES PARIZ 

E OUTRO (S) RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : 

ANDRÉ DOS SANTOS RODRIGUES E OUTRO (S) ANGELO AURELIO 

GONCALVES PARIZ E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO 

DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários 

de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio 

da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta 

Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes. 4. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.(...)” (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO) (grifo nosso) O entendimento do Tribunal de Justiça do 

nosso Estado também é nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO VERIFICADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA 

SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO UNILATERAL E INJUSTIFICADO DO 

CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO 

ADEQUADA DO VALOR DOS HONORÁRIOS - JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. Não há previsão legal para que a ação na qual o 

autor atuou como advogado e a de arbitramento de honorários tramitem no 

mesmo juízo, o que afasta a conexão postulada. Rescindido o contrato de 

forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de 

arbitramento.” (Ap 121672/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS – REMESSA PARA OUTRA COMARCA – PRELIMINAR 

REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – ROMPIMENTO DO CONTRATO – 

DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –V ALOR ESTIPULADO 

ADEQUADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, 

tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de 

honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo que deu 

origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. 

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele 

esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba 

honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, § 4º,do 

CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.” (TJMT- ap, 91711/2014. 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, data de 

julgamento 12/11/2014. Data da publicação no DJE 17/11/2014). No caso 

dos autos, repisa-se que o contrato foi rescindido de forma UNILATERAL 

pelo réu, sem justa causa, mesmo após o autor ter atuado ativamente na 

defesa dos interesses do seu cliente, nos processos juntados aos autos, 

fazendo, portanto, jus a sua respectiva remuneração pelo trabalho 

desenvolvido, direito protegidos pela Constituição Federal, nos artigos 1º, II 

e 7º. Assim, uma vez comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

requerente o direito a receber os honorários advocatícios, nos termos do 

art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência”. (...) §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (destaquei) Nos termos disposto no art. 14 do Código 

de Ética da Advocacia, que prevê: “A revogação do mandato judicial por 

vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias 

contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o 

quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, 

calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”. 

Ora, o autor conduziu o feito desde 2005 até a rescisão unilateral do 

contrato ocorrida em 08.03.2013, sendo, extremamente, injusto ao 

profissional o desligamento desarrazoado da demanda quando estava 

prestes a concluir a fase processual para auferir os honorários 

contratados, na sua totalidade. Dessa forma, não se pode negar ao autor 

o pagamento dos honorários, haja vista que o rompimento do contrato foi 

efetuado unilateralmente pela instituição requerida e sem justa causa, sob 

pena de ferir os princípios da função social do contrato (art. 421, do CC), 

da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito 

(art. 884, do CC). Sobre o assunto: “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO 

IMPLEMENTADA.REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. 

POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência 

(contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado 

antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, 

para receber honorários proporcionalmente à sua atuação.” (STJ, REsp 

911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.10.2007) 
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negritei. No mesmo sentido é o pronunciamento do e. Tribunal 

Mato-grossense: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À 

PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de 

ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar 

o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do 

contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão 

contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da 

sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do 

contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida 

pela atividade profissional desenvolvida.” (TJMT – RAC nº 21093/2009, 6ª 

Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 19/08/2009) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS 

PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR FIXADO 

CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da 

boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o 

apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários ao apelado, haja 

vista que o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente por 

aquele, sem justa causa. Comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

advogado o direito a receber os honorários advocatícios, que devem ser 

fixados em proporção aos serviços prestados, consoante apreciação 

equitativa do caso, em virtude da rescisão unilateral do contrato antes do 

término da ação.” (TJMT – Apelação n. 29679/2011 – Relator: EXMO. SR. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 08.08.2012). Ademais, o banco réu 

poderá, para se garantir e não ser prejudicado mais tarde, comunicar nos 

autos a sua condenação, para que o juiz leve em consideração os 

honorários advocatícios na remuneração do próximo advogado que atuar 

no feito. Dessa feita, considerando a atuação do profissional no feito, as 

peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento 

em que foi rompido o contrato, hei por bem fixar, de forma equitativa, o 

valor dos honorários conforme preceitua as alíneas do art. 85, § 2º, do 

CPC e de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, atentando-se para o grau de 

zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o 

tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo como adequado o 

valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em consonância com os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, levando, ainda, em consideração 

o contrato de prestador de serviço celebrado entre as partes e os valores 

das Ações manejadas por este. Diante do exposto, enfrentadas as 

questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial 

desta Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios para CONDENAR 

o réu ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC a partir desta data, e de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. CONDENO, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais, e honorários 

advocatícios, este arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma 

prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de trinta (30) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de Abril de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022183-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022183-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S REU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por RODRIGO 

MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face 

do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, alegando 

ter firmado em 2001 contrato de prestação de serviço advocatícios com o 

banco réu por tempo indeterminado, objetivando a prestação de serviços 

advocatícios, de natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu 

lhe encaminhasse. Relata que atuou na Ação Monitória Código – 107361 – 

ajuizada em 2003 e tinha como valor da causa R$ 20.317,47 (vinte mil 

trezentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos) em trâmite na 

comarca de Cuiabá - MT, entretanto o banco réu, sem qualquer motivo 

justificável, notificou a autora da rescisão do contrato, sem qualquer 

proposta de pagamento dos honorários advocatícios, informando apenas 

que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e 

quando implementadas as condições contratuais para tanto”. Ocorre que 

não foi repassado nenhum valor, e os novos escritórios não têm nenhuma 

pretensão de pagar os honorários devidos, pelo que ajuizou a presente 

demanda requerendo a condenação da instituição ao pagamento dos 

honorários advocatícios relativo ao trabalho realizado nas últimas ações 

ajuizadas por este. Instruiu a exordial com documentos. Determinada a 

citação da parte requerida, esta apresentou sua defesa via ID. 16523415, 

defendendo em síntese que o contrato previa a resilição por parte da 

contratante, bem como defende que o contrato estipula de forma exata 

como seria a remuneração, que se daria quando implementadas as 

condições, que não houve no caso, não devendo, portanto, qualquer valor 

a título de honorários, requerendo assim a improcedência dos pedidos. O 

Autor impugnou a contestação via ID. 16801665, rebatendo os argumentos 

de defesa, reiterando os pedidos iniciais. Instados a especificarem as 

provas que pretendiam produzir, as partes se mantiveram inertes. É o 

relatório. Decido. Assinala-se que a análise do feito se enquadra na 

hipótese prevista no caput do artigo 12, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência). O deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o 

que em última análise confrontaria com os princípios da celeridade e 

economia processual, já que os elementos do processo permitam a 

formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido é a 

jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique evidente que o 

julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a 

necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o 

magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 

demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra 

inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos 

integram a própria lógica do contrato de concessão e que é passível sua 

transferência aos consumidores. Ademais, não há o pagamento das 

contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em 

razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, e sendo a questão matéria restrita à 

questão de direito, julgo antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I 

do CPC. Inicialmente, relativo à assistência litisconsorcial, importante 

relembrar que o procedimento de impugnação à assistência foi revogado, 
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pois, não é mais autuado em apenso aos autos principais, entendimento do 

artigo 120 do Código de Processo Civil, a saber: “Art. 120. Não havendo 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será 

deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se 

qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para 

intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo. Como 

observado, pelas novas regras, a impugnação à assistência litisconsorcial 

é decidida nos próprios autos principais, inclusive, com possibilidade de 

interposição de agravo de instrumento, que inclusive em caso muito 

semelhante, já foi decidido pelo E. Tribunal de Justiça através do Agravo 

de Instrumento de n. 1013472-78.2017.8.11.0000 que há interesse dos 

requerentes intervenientes Faeda Advogados Associados S/S, e devem, 

portanto, participar da demanda na qualidade de Assistente 

Litisconsorcial. Portanto, considerando que a relação jurídica no caso em 

tela é idêntica ao do caso supra, e tendo o termo de cisão estabelecido a 

divisão dos honorários relacionados a processos envolvendo o Banco do 

Brasil, recebo e DEFIRO o pedido dos terceiros interessados Faeda 

Advogados Associados S/S para ingresso na qualidade de assistente 

litisconsorcial. Devendo ser procedidas as devidas anotações nos autos. 

A ementa: ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INTERVENÇÃO - 

ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO 

DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTS. 119 E 124 DO NCPC – 

INTERESSE JURÍDICO - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 124 do 

CPC, para a existência de assistência litisconsorcial é imprescindível que o 

interessado detenha relação jurídica material com o adversário do 

assistido. Demonstrada essa qualidade, deve ser deferida a pretensão de 

integrar a lide. Sem embargo do evidente interesse econômico relacionado 

ao recebimento dos honorários oriundos do contrato de prestação de 

serviços, a que eventualmente fará jus, por certo, não há de se afastar o 

interesse jurídico na demanda, evidenciado pelo contrato firmado. (Agravo 

de Instrumento 1013472-78.2017.8.11.0000 – Rel. Carlos Alberto Alves da 

Rocha – Terceira Câmara de Direito Privado – TJ/MT). No mérito, cuida-se 

de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios na qual argumenta o 

requerente que foi pactuado contrato de adesão para prestar serviços 

advocatícios, porém, o banco réu transferiu os processos para outras 

competências e não repassou mais nenhum ao autor, que tempos teve o 

contrato rescindido unilateralmente, sem qualquer motivo justificável, 

sendo apenas informado que “eventuais honorários porventura devidos 

serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais 

para tanto”. Informa ainda que atuou com diligência na Ação Monitória 

Código – 107361 – ajuizada em 2003 e tinha como valor da causa R$ 

20.317,47 (vinte mil trezentos e dezessete reais e quarenta e sete 

centavos) em trâmite na comarca de Cuiabá - MT, fazendo deslocamentos 

e acompanhamentos, mas não foi remunerado. Da contestação se extrai 

que o contrato previa a rescisão do contrato, bem como previa que os 

honorários de sucumbência seriam pagos quando implementada a 

condição, qual seja, o recebimento do valor pela parte credora. Pois bem, 

é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, conforme 

afirmação de ambos, do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios 

ID. 14297488 e também a rescisão unilateral do referido instrumento, que 

pode ser verificada na notificação carreada via ID. 14297499. Destaco 

que a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil é cabível a denúncia ou 

resilição unilateral quando expressamente prevista, como na cláusula 

vigésima primeira do contrato, ou implicitamente admitida, bem como é 

possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo 

indeterminado. É incontroverso nos autos que a parte autora laborou em 

favor do banco réu, na Ação Monitória Código – 107361 – ajuizada em 

2003 e tinha como valor da causa R$ 20.317,47 (vinte mil trezentos e 

dezessete reais e quarenta e sete centavos) em trâmite na comarca de 

Cuiabá - MT, e só não concluiu porque teve o seu mandato revogado, é 

certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a 

aferição. Primeiramente, no rigorismo, pudesse ser tida como inepta a 

inicial, ou ausente pressuposto de constituição válida e regular do 

processo, pois, não foi pretendido o arbitramento dos honorários, mas sim 

a condenação neste, vejo que é possível admitir o feito como de 

arbitramento, sendo apenas sugerido o percentual, porque este era de 

fato a pretensão do autor. De igual modo, como já pronunciado, não há de 

se aventar a carência de ação, vez que o advogado possui total interesse 

em receber os honorários que lhe são devidos pelos serviços prestados. 

Aliás, o c. STJ entende que o rompimento do contrato de prestação de 

serviços advocatícios antes do término da ação garante ao advogado o 

direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o 

momento da ruptura, nesses termos: “Honorários de advogado. 

Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do 

término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços 

prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto 

da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos 

honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação 

de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu 

patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de 

arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até 

então. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ – REsp 782.873/ES, 

3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, J. 06/04/2006, DJ 

12/06/2006) “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. REVOGAÇÃO 

DO MANDATO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua 

apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao 

advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar 

ação de arbitramento, contra seu cliente, para receber honorários 

proporcionalmente à sua atuação.” (STJ – REsp 911.441/RS, 3ª Turma, 

Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 18/10/2007, DJ 31/10/2007) 

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de 

serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da 

Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização 

do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem 

econômica. E mais, não obstante conste no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado remuneração mediante o recebimento de honorários de 

sucumbência, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, permite à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. Sobre o assunto: 

“Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de 

prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento 

de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. 

Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do 

advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo 

cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de 

levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o 

processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos 

serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido.” 

(STJ - REsp: 782873 ES 2005/0154491-0, Relator: Ministro CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 06/04/2006, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/06/2006 p. 482) “RECURSO 

ESPECIAL Nº 886.504 - MG (2006/0195498-9) RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : DERLY FERREIRA 

ANGELO E OUTRO ADVOGADOS : DERLY FERREIRA ÂNGELO (EM 

CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS ANGELO AURELIO GONCALVES PARIZ E 

OUTRO (S) RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : ANDRÉ 

DOS SANTOS RODRIGUES E OUTRO (S) ANGELO AURELIO GONCALVES 

PARIZ E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO 

DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários 

de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio 

da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta 

Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes. 4. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.(...)” (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO) (grifo nosso) O entendimento do Tribunal de Justiça do 

nosso Estado também é nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO VERIFICADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA 

SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO UNILATERAL E INJUSTIFICADO DO 

CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO 

ADEQUADA DO VALOR DOS HONORÁRIOS - JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. Não há previsão legal para que a ação na qual o 

autor atuou como advogado e a de arbitramento de honorários tramitem no 

mesmo juízo, o que afasta a conexão postulada. Rescindido o contrato de 

forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista 
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contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de 

arbitramento.” (Ap 121672/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS – REMESSA PARA OUTRA COMARCA – PRELIMINAR 

REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – ROMPIMENTO DO CONTRATO – 

DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –V ALOR ESTIPULADO 

ADEQUADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, 

tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de 

honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo que deu 

origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. 

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele 

esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba 

honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, § 4º,do 

CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.” (TJMT- ap, 91711/2014. 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, data de 

julgamento 12/11/2014. Data da publicação no DJE 17/11/2014). No caso 

dos autos, repisa-se que o contrato foi rescindido de forma UNILATERAL 

pelo réu, sem justa causa, mesmo após o autor ter atuado ativamente na 

defesa dos interesses do seu cliente, nos processos juntados aos autos, 

fazendo, portanto, jus a sua respectiva remuneração pelo trabalho 

desenvolvido, direito protegidos pela Constituição Federal, nos artigos 1º, II 

e 7º. Assim, uma vez comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

requerente o direito a receber os honorários advocatícios, nos termos do 

art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência”. (...) §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (destaquei) Nos termos disposto no art. 14 do Código 

de Ética da Advocacia, que prevê: “A revogação do mandato judicial por 

vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias 

contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o 

quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, 

calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”. 

Ora, o autor conduziu o feito desde 2005 até a rescisão unilateral do 

contrato ocorrida em 08.03.2013, sendo, extremamente, injusto ao 

profissional o desligamento desarrazoado da demanda quando estava 

prestes a concluir a fase processual para auferir os honorários 

contratados, na sua totalidade. Dessa forma, não se pode negar ao autor 

o pagamento dos honorários, haja vista que o rompimento do contrato foi 

efetuado unilateralmente pela instituição requerida e sem justa causa, sob 

pena de ferir os princípios da função social do contrato (art. 421, do CC), 

da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito 

(art. 884, do CC). Sobre o assunto: “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO 

IMPLEMENTADA.REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. 

POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência 

(contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado 

antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, 

para receber honorários proporcionalmente à sua atuação.” (STJ, REsp 

911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.10.2007) 

negritei. No mesmo sentido é o pronunciamento do e. Tribunal 

Mato-grossense: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À 

PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de 

ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar 

o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do 

contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão 

contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da 

sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do 

contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida 

pela atividade profissional desenvolvida.” (TJMT – RAC nº 21093/2009, 6ª 

Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 19/08/2009) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS 

PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR FIXADO 

CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da 

boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o 

apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários ao apelado, haja 

vista que o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente por 

aquele, sem justa causa. Comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

advogado o direito a receber os honorários advocatícios, que devem ser 

fixados em proporção aos serviços prestados, consoante apreciação 

equitativa do caso, em virtude da rescisão unilateral do contrato antes do 

término da ação.” (TJMT – Apelação n. 29679/2011 – Relator: EXMO. SR. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 08.08.2012). Ademais, o banco réu 

poderá, para se garantir e não ser prejudicado mais tarde, comunicar nos 

autos a sua condenação, para que o juiz leve em consideração os 

honorários advocatícios na remuneração do próximo advogado que atuar 

no feito. Dessa feita, considerando a atuação do profissional no feito, as 

peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento 

em que foi rompido o contrato, hei por bem fixar, de forma equitativa, o 

valor dos honorários conforme preceitua as alíneas do art. 85, § 2º, do 

CPC e de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, atentando-se para o grau de 

zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o 

tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo como adequado o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em consonância com os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, levando, ainda, em consideração o 

contrato de prestador de serviço celebrado entre as partes e os valores 

das Ações manejadas por este. Diante do exposto, enfrentadas as 

questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial 

desta Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios para CONDENAR 

o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC a partir desta data, e de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. CONDENO, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais, e honorários 

advocatícios, este arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma 

prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de trinta (30) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de Abril de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000531-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000531-36.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

interposta por IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA em face de TIM 

CELULAR S/A, devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese 

que teve seu nome incluído indevidamente pela ré nos cadastros de 

proteção ao crédito, tendo em vista que o débito cobrado é inexistente. 
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Relata que contatou a empresa ré várias vezes a fim de solucionar o 

impasse, contudo as tentativas não foram efetivas, pelo que ajuizou a 

presente ação. Com a inicial anexa documentos. Devidamente citado, o 

requerido apresenta Contestação e Documentos ID. 12446363, alegando 

em síntese que houve a contratação e uso regular dos serviços, razão 

pela qual o débito foi gerado e a cobrança é regular, não havendo se falar 

em indenização por danos morais em razão de negativação indevida. 

Impugnação à contestação via ID. 12543254, rebatendo as alegações de 

defesa, reiterando os pedidos e requerendo a procedência da ação. 

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes se 

mantiveram inertes. É o relatório. Decido. Cuida-se de matéria relativa à 

relação de consumo, portanto, as discussões e digressões serão 

centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, 

consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por falha relativa aos serviços prestados. 

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) 

se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, 

VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A parte demandante é hipossuficiente na relação de 

consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de 

prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos 

moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “São 

direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Este é o 

exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a 

requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não 

houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. 

O caso se refere ao cancelamento de restrição creditícia indevida, além de 

discutir matéria sobre o dano moral causado pela sanção ilegal aplicada de 

forma indevida a Requerente, alegando também a parte autora que, com tal 

situação, criou-se constrangimento a si de natureza moral por causa do 

ocorrido. Alega a parte requerente que se surpreendeu ao descobrir que 

seu nome estava incluso nos registros de proteção ao crédito, lançado 

pela requerida, em razão de débitos que informa desconhecer. O Código 

de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que 

cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando 

que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Nas ações declaratórias negativas compete à 

parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do 

direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja 

inexistência pretende declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO 

DESABONATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para 

figurar no pólo passivo da demanda, tendo que vista que foi ela quem 

procedeu na inscrição negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. 

CESSÃO DE CRÉDITO: A ausência da notificação não retira do cessionário 

a sua legitimidade, não exime o devedor do pagamento e, tampouco, o 

exonera da obrigação, quando efetivamente contraído o valor. No caso em 

concreto não veio prova da notificação, sequer da contratação havida 

entre a autora e o Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. 

ÔNUS DA PROVA: Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida 

em que nenhum documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. 

Imprescindível viesse provas contundentes da contratação. O ônus da 

prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte 

adversa é do réu, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de 

Processo Civil. A ausência de provas permite seja reconhecido como 

verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina no 

cancelamento da inscrição negativa em seu nome. DANO MORAL: 

Inovação recursal. Ausência de pedido na peça vestibular neste sentido. 

Apelo não conhecido no ponto. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. 

PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e 

infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o 

que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. 

Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a 

lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012). 

A parte requerida não demonstrou haver a causa excludente da 

responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua 

conduta e o dano experimentado pela parte autora. A fim de comprovar a 

existência do débito e a consequente legalidade na negativação do nome 

da parte autora, a parte ré juntou nos autos apenas telas de computador 

demonstrando a utilização da linha telefônica que alega ser pertencente à 

parte autora. Não há nada nos autos capaz de comprovar a relação 

jurídica havida entre as partes, nem tampouco, a existência do débito 

negativado. Nessa ordem, diante da negativa da existência dos débitos, 

caberia à parte ré comprovar a sua legitimidade, nos termos do artigo 373, 

II, do CPC. Ressalte-se que a mera juntada de faturas sem o respectivo 

contrato que autoriza a prestação do serviço não serve como prova apta 

a comprovar o débito. Destaque-se ainda que as impressões extraídas 

das telas de computador juntadas com a defesa não são hábeis a 

comprovar a regularidade da dívida, uma vez que caracterizam prova 

unilateral, o que não é admitido na legislação processual civil em vigor. 

Sobre o assunto: “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - 

TELAS DE COMPUTADOR - PROVA UNILATERAL - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - RECURSO PROVIDO. - Nas ações 

declaratórias de inexistência de débito incumbe à parte ré demonstrar a 

existência de relação jurídica com a parte, bem como o débito por ela 

contraído. A simples apresentação de telas de computador não é 

suficiente para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito 

negativado - Ausente a prova da relação jurídica e do débito, deve ser 

declarada a inexistência do débito discutido nos autos. (TJ-MG - AC: 

10000191339902001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 

03/12/2019, Data de Publicação: 04/12/2019). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA - ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO - PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. O ônus da 

prova, nas ações declaratórias negativas, não se distribui na forma 

prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil, pois o autor pode 

apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar, cumprindo 

à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo 

do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato 

constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de praxe; Hipótese em 

que o contrato que vincularia as partes não foi juntado aos autos, não 

sendo suficiente para demonstrar sua existência mero "print" e tela de 

computador unilateralmente produzido pelo banco. (Apelação Cível n. 

1.0024.12.287575-0/001 - Rel. Des. Domingos Coelho - Dje. 09/03/2016). A 

responsabilidade civil, conforme sedimentado na doutrina exige a 

comprovação de três pressupostos, quais sejam: a) o ato ilícito ou 

conduta culposa; b) o nexo de causalidade; c) o dano. No caso, restou 

demonstrada a responsabilidade civil da demandada, deve esta ser 

condenada a indenizar a parte demandante pelos danos causados. Em 

casos análogos já decidiu a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA – 

EMPRÉSTIMOS - FRAUDE POR TERCEIRO - FALHA DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

MAJORAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - VALOR 

FIXADO DE ACORDO COM O ART. 20, § 4º, DO CPC - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a inscrição em cadastros de 

inadimplentes, ante a ausência de relação jurídica, desnecessária a prova 

do dano que decorre da própria conduta ilícita. Na fixação do valor da 

condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima e do 

ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada por 

aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de pena, a 

demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o ato do 

ofensor e se preocupa com o ofendido. Nos termos do § 4º do artigo 20 

do CPC, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do 

juiz, atendidas as alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3º do mesmo artigo”. Ap, 

61229/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/11/2014, Data da publicação no DJE 

10/11/2014. Destaquei. Não há se questionar o prejuízo diante do próprio 

significado proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos 

criados pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de 
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Protestos de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os 

inadimplentes, os descumpridores das obrigações, pessoas que sob a 

ótica financeira, não são dignas de crédito e confiança. Além de que o art. 

42 do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública, nos 

mostra que nenhum devedor deverá ser submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça enquanto perdurar qualquer litígio. 

Independente, se a parte autora devia ou não, o dano moral decorrente da 

indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores, 

deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação 

da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “SPC. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. A inclusão de nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, não sendo necessária a 

prova objetiva do prejuízo. Precedentes do STJ. 2. O valor da indenização 

deve guardar relação com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (RNEI, 512/2007, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 03/07/2007, Data da publicação no DJE 

09/07/2007) (negritei). Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

na conduta da requerida, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. O simples fato da instituição 

demandada ter negativado o nome da parte autora junto ao SERASA/SPC, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR 

RAZOÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Na inscrição em cadastros de inadimplentes por dívida 

inexistente, o dano moral é puro e independe de demonstração. Na fixação 

do valor da condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima 

e do ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada 

por aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de 

pena, a demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o 

ato do ofensor e se preocupa com o ofendido”. (TJMT - Ap, 84324/2009, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 02/12/2009, Data da publicação no DJE 08/01/2010). (grifei) 

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - 

QUANTIA ARBITRADA - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Nos 

casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes considera-se 

presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, 

desde que comprovado o evento danoso. Precedentes do STJ. Não 

merece alteração o valor da indenização quando observados os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com posicionamento 

firmado no Superior Tribunal de Justiça. (TJMT - Ap, 12821/2011, 

DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/07/2011, Data da publicação no DJE 26/07/2011) destaquei. 

Sendo assim, cabíveis os pedidos da parte autora, no sentido de que seja 

declarado inexistente o débito, indenizada por danos morais, e que seu 

nome seja excluído dos arquivos de consumo. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica 

que: “(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante 

que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se 

aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante.” (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220) negritei. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011) destaquei. Diante do exposto, enfrentadas as 

questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

DECLARAR a inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, bem 

como, CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de 

indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária 

pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero 

ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. CONDENO, ainda, 

a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º 

e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor 

da condenação, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). P. R. I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de Abril de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034558-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REU)

AVIANCA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034558-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GIZELA BARRETO SAMPAIO REU: AVIANCA, COMPANIA PANAMENA DE 

AVIACION S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO interposta por GIZELA 

BARRETO SAMPAIO em desfavor de OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. 

(AVIANCA) alegando em síntese que, planejou por vários meses com sua 

família uma viagem para Aruba (Panamá), fazendo reservas em Hotéis e 

contratando atividades no local, contudo, no dia do embarque a ré 

simplesmente cancelou o voo por “problemas técnicos”, o que por si só já 

gerou transtorno suficiente à autora que estava num grupo familiar de 14 

pessoas, tendo que retirar malas recém despachadas e desfazer todos 

os planos. Relata que ficou por horas esperando atendimento e por fim 

não obteve qualquer auxílio da ré, que não ofereceu nenhum tipo de 

suporte à consumidora e aos demais passageiros, pelo que requer o 

pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento dos valores 

pagos pelas reservas. Instruiu a inicial com documentos. Regularmente 

citada, a requerida apresentou contestação ID. 18379053, alegando em 
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síntese que houve a necessidade de manutenção não programada na 

aeronave, e que houve a oferta de reacomodação no primeiro voo 

disponível. Impugnação a contestação 19184782, rebatendo os 

argumentos expendidos pelos requeridos, pugnando pela total 

procedência dos pedidos. Instados a especificarem as provas que ainda 

pretendiam produzir, as partes se mantiveram inertes. É o relatório. 

Decido. Assinala-se que a análise do feito se enquadra na hipótese 

prevista no caput do artigo 12, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência). Primeiramente, 

quanto à alteração do polo passivo requerido pela ré, considerando que 

integram o mesmo grupo econômico, devem ser responsabilizadas 

solidariamente, conforme ensina a teoria da aparência. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RÉU REVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO, DECLAROU INEXISTENCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). 

IRRESIGNAÇÃO DA RÉ, ALEGANDO EXCLUSIVAMENTE A SUA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECURSO QUE NÃO MERECE 

PROSPERAR. INDUVIDOSA A LEGITIMIDADE DA RÉ. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO COMO PREVÊ O ART. 7º, § ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. 

APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO EVIDENCIADA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO DA RÉ 

AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00040723620168190205, 

Relator: Des(a). GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 

14/05/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL). Assim, não há que se falar 

em alteração do polo passivo da lide, pelo que rejeito a preliminar. Cuida-se 

de matéria relativa à relação de consumo, portanto, as discussões e 

digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, consagra a teoria da responsabilidade que 

responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação de danos causados aos consumidores por falha relativos aos 

serviços prestados. Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 

1º da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da 

defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, 

for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência. Em análise detida dos autos, não resta 

dúvida que a parte Requerente foi prejudicada pelo defeito decorrente da 

falha na prestação de serviços da ré. A parte demandante é 

hipossuficiente na relação de consumo, sendo ônus da requerida a 

comprovação de inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em 

decorrência de sua conduta, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor: “São direitos do consumidor: VIII - A 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências.” Este é o exato caso de hipossuficiência do 

consumidor, pois é lógico que a requerida possui todos os meios de 

comprovar documentalmente que não houve falha na prestação de 

serviço. Segundo o artigo 14 do CDC, compete ao fornecedor responder 

objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência 

de falha na prestação de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” A ré defende que não pode ser culpada pelo atraso 

do Autor em seu destino final, tendo em vista a necessidade da 

manutenção não programada na aeronave. Defende ainda que foi dado 

todo o suporte necessário e os documentos anexos comprovam que 

tinham outros voos disponíveis. Oportuno consignar que, no caso dos 

autos, não se configurou hipótese de força maior, por se tratar de fato 

inteiramente previsível, estando ao alcance da empresa aérea as medidas 

necessárias para evitar o ocorrido. Além disso, a alegação de que prestou 

todo o atendimento necessário e tinham outros voos não se sustenta, na 

medida que não há nos autos qualquer prova apta a corroborar com isso. 

Vale destacar que as telas de computador são parte de sistema 

informatizado da ré, sendo produzido de forma unilateral e não serve de 

prova. Destarte, é de se considerar que os transtornos não podem ser 

vistos como mera indisposição a que está o indivíduo submetido no dia a 

dia, como leva a crer a empresa Requerida, mas efetivamente ocorreram 

constrangimentos, aborrecimentos e humilhações passíveis de 

indenização por danos morais. Com efeito, para que se configure o dever 

de indenizar necessário que estejam presentes três elementos: o ato da 

companhia aérea, o dano experimentado pela vítima e o nexo de 

causalidade entre ambos. Denota-se que o serviço fornecido pela 

empresa ré foi defeituoso, em virtude do cancelamento do voo e a 

frustração da expectativa da autora em realizar a viagem planejada com 

sua família, o que com certeza ultrapassa o mero dissabor e gera dano 

moral. Em caso semelhante, entente a jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TRANSPORTE AEREO. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. O autor adquiriu passagens 

aéreas relativas ao trecho Porto Alegre/Recife para férias em família. A 

partida estava prevista para as 7h35min de 20/7/2018 e a chegada para 

as 12h55min do mesmo dia. Todavia, o voo foi cancelado. O demandante 

foi reacomodado em outro voo, com saída às 17h55min, mas acabou por 

sair às 22h30min, com perda da conexão em SP. Diante disso, chegou ao 

destino final com atraso de quase 24h. Postulou danos morais. O 

cancelamento unilateral do voo dá ensejo a dano moral. A alegação de 

pane em radar, no aeroporto de SP, além de não comprovada, não justifica 

o desamparo ao consumidor. Danos morais configurados. O cancelamento 

do voo, o descaso e falta de assistência da ré ao demandante configuram 

situações que transcendem a esfera do mero dissabor. A situação 

ultrapassou o tolerável, gerando estresse, angústia e descontentamento. 

Além disso, o autor estava com a família em viagem de férias, com dois 

filhos menores, tornando o fato mais desagradável e frustrante. Diante 

disso, a indenização extrapatrimonial,... arbitrada em R$ 3.500,00, vai 

mantida. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 71008281875, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71008281875 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de 

Julgamento: 13/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 15/03/2019) A teoria do risco do 

empreendimento, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, 

preceitua que quem se dispor a exercer qualquer atividade no mercado de 

consumo, deverá suportar os ônus decorrentes dos vícios e defeitos do 

produto ou do serviço oferecido, prescindindo-se da análise da culpa, 

visando a garantia da saúde físico e psíquica do consumidor, além de sua 

segurança patrimonial. Em caso análogo, já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL - ATRASO DE 12 (doze) HORAS NO VÔO DE IDA, 

PARTINDO DE CHICAGO COM DESTINO A SEN DIEGO, E ATRASO DE 24 

(VINTE E QUATRO) HORAS NO VÔO DE VOLTA, PARTINDO DE SAN 

DIEGO COM DESTINO A WASHINGTON - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO 

PASSAGEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA - APLICABILIDADE DO ART. 

14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - MANUTENÇÃO DO VALOR 

ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO NO MONTANTE R$ 8.000,00 (OITO MIL 

REAIS) - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO QUE O AUTOR EXPERIMENTOU 

DOIS ATRASOS DE VÔOS, NA MESMA VIAGEM, PELA MESMA 

COMPANHIA AÉREA, ORA APELANTE. LUCROS CESSANTES NÃO 

CONTESTADOS PELA COMPANHIA AÉREA - PERDA DE UM DIA DE 

TRABALHO DO AUTOR, GERANDO PREJUÍZOS FINANCEIROS - 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NO IMPORTE DE R$ 2.815,00 

(DOIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS). - MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO 

UNÂNIME. - Diante do acervo probatório, forçoso concluir que houve 

alterações dos vôos do requerente, devendo a empresa aérea responder 

pelos danos causados - É de se considerar que os transtornos 

experimentados pelo passageiro no caso dos autos não podem ser vistos 

como mera indisposição a que está o indivíduo submetido no dia a dia, 

como leva a crer a empresa Requerida/Apelante, mas efetivamente 
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ocorreram constrangimentos, aborrecimentos e humilhações passíveis de 

indenização por danos morais - A indenização pelo dano moral tem 

natureza punitiva/compensatória, devendo ser mantido o quantum 

arbitrado pelo juiz a quo, uma vez que obedece aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (Apelação Cível nº 201300226236 

nº único0029290-36.2013.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de 

Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 

21/01/2014). (TJ-SE - AC: 00292903620138250001, Relator: Ruy Pinheiro 

da Silva, Data de Julgamento: 21/01/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. AUTORA 

REALOCADA EM VOO NO DIA SEGUINTE. ALEGAÇÃO DE 

REORGANIZAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA 

DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS 

SOBRE O MOTIVO DO ATRASO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR, QUE TEVE DE 

PASSAR A NOITE NO AEROPORTO E CHEGOU AO DESTINO FINAL COM 

QUASE 12 (doze) HORAS DE ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 4.1 DAS TRS/PR. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO 

CASO CONCRETO. FINALIDADES PUNITIVA, COMPENSATÓRIA E 

PEDAGÓGICA ATENDIDAS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e 

desprovido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do voto (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0048988-04.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: LetÃ-cia GuimarÃ£es - - J. 

05.10 .2015)  (TJ-PR -  RI :  004898804201481600140 PR 

0048988-04.2014.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: LetÃ-cia GuimarÃ£es, 

Data de Julgamento: 05/10/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

05/10/2015). Destaquei. O dano moral em casos desse jaez decorre da 

conduta ilícita da empresa de transporte aéreo, sendo desnecessária a 

comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que a dor e o sofrimento 

nesses casos são presumíveis, considerando-se a via crucis enfrentada 

pela parte autora, que planejou por vários meses e fez reservas para a 

viagem. Quanto ao valor da reparação, em situações tais, deve consignar 

propósito compensatório, justamente o de minimizar as consequências do 

fato, e punitivo, que objetiva desestimular a prática da conduta, no que 

alcança aspecto verdadeiramente pedagógico. Além disso, ante a 

ausência de norma legal estabelecendo parâmetros para quantificação da 

cifra indenizatória, tenho que esta deverá observar ainda a capacidade 

econômica do agente causador do dano, o grau da culpa e o bem 

juridicamente protegido que foi atingido. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Nesse 

tom, a quantificação deve se dar através de livre arbítrio fundamentado, 

não devendo desfigurar a essência moral do direito pretendido de 

satisfação. Sobre o tema, leciona Sergio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo 

que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa 

proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e 

fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para 

que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela 

estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os 

meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção 

seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano 

moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. 

(Programa de responsabilidade civil. 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

116). No mesmo sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior: [...] os 

parâmetros para a estimativa da indenização devem levar em conta os 

recursos do ofensor e a situação econômico-social do ofendido, de modo 

a não minimizar a sanção a tal ponto que nada represente para o agente, e 

não exagerá-la, para que não se transforme em especulação e 

enriquecimento injustificável para a vítima. O bom senso é a regra máxima 

a observar por parte dos juízes. (Dano moral. 6. ed., São Paulo: Editora 

Juarez de Oliveira, 2009. p. 61). Nessa esteira, comprovado o fato e 

presente o dano moral indenizável, tenho por razoável e proporcional a 

fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Quanto aos valores pagos pela 

reserva e estadias, considerando que a parte autora não poderá usufruir 

do adquirido em função da falha na prestação do serviço da ré, e tendo 

comprovado o desembolso da quantia de R$ 2.730,32 (dois mil setecentos 

e trinta reais e trinta e dois centavos), plenamente cabível o pedido de 

restituição. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

demandada a indenizar pelos prejuízos de ordem moral causados e, 

sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a 

finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da 

indenização, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), importância que considero 

ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar 

enriquecimento ilícito, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação 

e correção monetária pelo INPC, a partir desta data. CONDENO ainda ao 

ressarcimento dos valores pagos pela aquisição de assento conforto 

jamais utilizado e da estadia em hotel e traslado no montante de R$ 

2.730,32, incidindo correção monetária pelo índice INPC desde a data de 

pagamento (05.02.2018), e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2º, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019251-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZILZANA DE ASSIS VALADARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA OAB - MT18404-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019251-85.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

AZILZANA DE ASSIS VALADARES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por AZILZANIA DE ASSIS VALADARES em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos já 

devidamente qualificados nos autos, alegando que sofreu o “corte” do 

fornecimento de energia na Unidade Consumidora nº 1709171-1 de sua 

titularidade e mesmo tendo quitado as faturas recentes que estavam em 

aberto e que ensejaram o corte, a Requerida SE RECUSOU em 

restabelecer o fornecimento de energia numa tentativa de compeli-la ao 

pagamento de débitos pretéritos relativos aos anos de 2013 e 2016. 

Informa que não tem condições financeiras para arcar com esses débitos 

de uma vez só e diante da impossibilidade de resolver administrativamente 

ajuizou a presente ação objetivando a concessão da tutela antecipada 

para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia, e 

ao final que a ação seja julgada totalmente procedente, com a confirmação 

da liminar, e indenização por danos morais. Com a exordial anexa 

documentos. Antecipação de Tutela deferida em plantão judicial. 

Devidamente citada, a demandada apresenta contestação e documentos 

via ID. 10148096, alegando em síntese que não há irregularidade em sua 

conduta, que houve o corte em razão de débito do mês anterior à 

interrupção e portanto a medida é um exercício regular do direito. A parte 

autora impugna a contestação via ID. 10606925. Intimadas a especificar as 

provas que ainda pretendiam produzir, a ré requereu o julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Decido. De plano, insta esclarecer que se 

aplica à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu 

artigo 22. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já nem discute 

mais a incidência do diploma consumerista, tratando automaticamente de 

relacionar a prestação de serviço público análogo à relação de consumo, 
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conforme se depreende das ementas colacionadas: “PROCESSUAL CIVIL 

E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. MEDIDOR. AVARIA. 

CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA. TARIFA SOCIAL. REQUISITOS. REEXAME 

DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não 

ocorre contrariedade ao art. 535, inc. II, do CPC, quando o Tribunal de 

origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu 

exame, assim como não há que se confundir entre decisão contrária aos 

interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2. A 

jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre 

concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento 

de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é 

consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. Colhe-se do acórdão estadual que, "compulsados os 

autos, verifica-se que a ré, ora apelante, não logrou comprovar quer a 

efetiva ocorrência de irregularidade na unidade consumidora em questão, 

quer a legitimidade do demandado para responder pelo débito decorrente 

de recuperação de consumo. Em que pese entenda ser possível a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica e a recuperação do 

consumo não faturado quando comprovada a ocorrência de fraude, na 

casuística apresentada tenho que os elementos constantes dos autos não 

são suficientes à comprovação da fraude imputada à parte autora". 4. As 

conclusões do Tribunal de origem derivaram da análise dos elementos 

fático-probatórios constantes dos autos, cuja revisão é defesa em sede 

de recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7/STJ. 5. Não havendo 

tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado, é 

de se manter a decisão agravada, por seus próprios fundamentos. 6. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

468.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/03/2014, DJe 07/04/2014) – grife. “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. OCORRÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 

NÃO PROVIDO.1. Não tendo o Tribunal de origem emitido nenhum juízo de 

valor acerca do dispositivo legal tido por violado no acórdão recorrido, no 

que concerne à legalidade da cobrança com base na tarifa mínima e na 

tarifa progressiva, resta ausente seu necessário prequestionamento, 

incidindo na espécie as Súmulas 282 e 356 do STF.2. O Superior Tribunal 

de Justiça possui o entendimento de que se aplica a legislação 

consumerista aos serviços prestados pelas concessionárias de serviços 

públicos. Incidência da Súmula 83/STJ.3. As Turmas que compõem a 

Primeira Seção deste Superior Tribunal firmaram orientação no sentido de 

que "o engano, na cobrança indevida, só é justificável quando não 

decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço" 

(REsp 1.079.064/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 

de 20/4/09).4. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, 

no sentido de que houve cobrança indevida no consumo de água, 

demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento 

vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ.5. Agravo 

não provido.(AgRg no AREsp 266.103/RJ, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 

20/03/2013) – grifei. In casu, aduz a parte autora que teve sua energia 

cortada e mesmo após ter efetuado o pagamento das faturas em aberto a 

ré se recusa a efetuar a religação, alegando débito pretérito. A requerida 

contestou alegando que as argumentações do autor não passam de 

meras irresignações, que o corte se deu em razão do pagamento 

extemporâneo das últimas faturas. Da análise dos autos, verifica-se que 

realmente a autora realizou o pagamento extemporâneo das faturas, o que 

motivou a regular interrupção do fornecimento. Contudo, após o 

pagamento da fatura não se tem notícia da religação do fornecimento, 

ônus que competia à demandada, (Artigo 373, II do CPC). Em que pese o 

corte de energia ter sido, num primeiro momento, legítimo, pois motivado 

pelo atraso no pagamento de fatura, a partir do momento em que o débito 

foi quitado, a concessionária passou a ter a obrigação de providenciar o 

restabelecimento do serviço no prazo máximo de quatro horas (Resolução 

n 414/2010 da Aneel). Sobre o assunto: ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA 

INJUSTIFICADA PARA O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO - CORTE DE 

LUZ QUE, EMBORA ORIGINALMENTE VÁLIDO, TORNOU-SE ABUSIVO 

DEPOIS DO PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO - CONSUMIDOR QUE 

PERMANECEU 36 DIAS SEM FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL 

APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - APELAÇÃO PARA AFASTAR OU 

REDUZIR A INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. Em que 

pese o corte de energia ter sido, num primeiro momento, legítimo, pois 

motivado pelo atraso no pagamento de fatura, a partir do momento em que 

o débito foi quitado, a concessionária passou a ter a obrigação de 

providenciar o restabelecimento do serviço no prazo máximo de quatro 

horas (Resolução no 414/2010 da Aneel). Todavia, mesmo tendo sido 

expedida ordem pelo juízo de primeiro grau para imediata religação da 

energia, desde a notificação do pagamento da fatura, a ré-apelante 

demorou trinta e seis dias para normalizar o serviço. Desse modo, não se 

mostra excessiva a condenação por danos morais no valor de dez mil 

reais - montante equivalente a R$277,77 por dia. Recurso conhecido e não 

provido. (TJ-RJ - APL: 02891163520178190001, Relator: Des(a). MARIA 

AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 

17/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL). Nessa digressão, a situação sub 

examine se enquadra na hipótese de defeito na prestação do serviço, 

estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O invocado 

dispositivo dispõe que o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, vejamos: Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. (negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” (negritei). A 

respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). 

(destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (negritei). Nesse interim, está 

configurada lesão aos direitos da personalidade, tendo em vista o indevido 

e injustificado corte de energia elétrica por fatura indevida. É inconcebível 

imaginar que a ausência do fornecimento de energia não tenha causados 

danos à seara imaterial do requerente. Nesse sentido: CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NO PAGAMENTO. CORTE DA ENERGIA 

PELO INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO EM ATRASO. DEMORA NO 

RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL 

CONFIGURADO DE FORMA EXCEPCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007011554, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 13/12/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007011554 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de 

Julgamento: 13/12/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017) “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA MENSAL 

PAGA COM ATRASO, MAS DENTRO NA DATA FINAL PREVISTA PELA 

CONCESSIONÁRIA, CONFORME AVISO DE CORTE. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE LUZ QUE SE MOSTRA INDEVIDO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007199326 RS, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 28/03/2018, 
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Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 02/04/2018). Destaquei. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% 

a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir 

desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional 

ao dano verificado. RATIFICO a tutela anteriormente deferida. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, 

ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a 

arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o 

§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o 

valor da condenação, arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

P. R. I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA 

PELO PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 0014840-21.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYNAIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO JOSE PEREIRA OAB - MT4655/O (ADVOGADO(A))

CAROLINA APAZ FERRAZ OAB - MT13380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO FAEDA OAB - MT3589-O (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

JORGE ELIAS NEHME OAB - MT4642-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o prazo conferido ao advogado Mauro José Pereira, OAB/MT 

4.655, na decisão de id.30427756, continua em aberto em razão da 

suspensão dos prazos processuais até 04/05/2020 (Resolução CNJ 

314/2020), razão pela qual deixo de certificar o decurso. Certifico, por fim, 

que, nesta data, após consulta no Sistema de Depósitos Judicias, 

constatei que a quantia depositada id.30891624 não se encontra 

vinculada(s) a este processo. Assim, impulsiono o feito à urgente 

solicitação de vinculação, via malote digital, ao Departamento de Conta 

Única, bem como à INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste 

acerca do respectivo pagamento, informando - sendo o caso - a conta 

bancária para transferência.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003717-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C.A.P LEONCIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SUANNE CORREA DE ANDRADE BESSA 01604963140 (REU)

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) guia(s) e o(s) 

comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento da(s) 

diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, no link 

“Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033242-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE BERTOLDO (AUTOR(A))

LUIZ FERNANDO BERTOLDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 07 de julho de 2020, às 15:15 horas, para 

realização da perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 

1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro 

Jardim Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 

7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, 

que a parte autora será intimada pessoalmente e o seu não 

comparecimento no exame pericial acarretará a extinção do processo, nos 

termos do art. 485, § 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). 

Advogado(a), no exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser 

periciada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023706-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Marcos Benedito Corrêa Gabriel - Ortopedista 

- Perito Judicial, designou o dia 10 de junho de 2020, às 16h, para 

realização da perícia, no endereço situado na Av. Dom Aquino, 355 - 

Centro, Cuiabá - MT, 78055-378 - Hospital Sotrauma, telefone (65) 

3624-9211, razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico 

também, que o não comparecimento da parte autora no exame pericial 

acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 

Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu 

múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034345-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO AGOSTINHO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Marcos Benedito Corrêa Gabriel - Ortopedista 

- Perito Judicial, designou o dia 03 de junho de 2020, às 16h, para 

realização da perícia, no endereço situado na Av. Dom Aquino, 355 - 

Centro, Cuiabá - MT, 78055-378 - Hospital Sotrauma, telefone (65) 

3624-9211, razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico 

também, que o não comparecimento da parte autora no exame pericial 

acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 

Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu 

múnus, cientificar a parte a ser periciada

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024531-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Marcos Benedito Corrêa Gabriel - Ortopedista 

- Perito Judicial, designou o dia 03 de junho de 2020, às 16h (ordem de 

chegada), para realização da perícia, no endereço situado na Av. Dom 

Aquino, 355 - Centro, Cuiabá - MT, 78055-378 - Hospital Sotrauma, 

telefone (65) 3624-9211, razão pela qual procedo à intimação das partes. 

Certifico também, que o não comparecimento da parte autora no exame 

pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, 

do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício 

de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018626-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IBESSEN PIRES CORREA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Marcos Benedito Corrêa Gabriel - Ortopedista 

- Perito Judicial, designou o dia 03 de junho de 2020, às 16h (ordem de 

chegada), para realização da perícia, no endereço situado na Av. Dom 

Aquino, 355 - Centro, Cuiabá - MT, 78055-378 - Hospital Sotrauma, 

telefone (65) 3624-9211, razão pela qual procedo à intimação das partes. 

Certifico também, que o não comparecimento da parte autora no exame 

pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, 

do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício 

de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025209-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR CICERO DOS SANTOS OAB - 004.378.361-93 

(REPRESENTANTE)

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Marcos Benedito Corrêa Gabriel - Ortopedista 

- Perito Judicial, designou o dia 03 de junho de 2020, às 16h (ordem de 

chegada), para realização da perícia, no endereço situado na Av. Dom 

Aquino, 355 - Centro, Cuiabá - MT, 78055-378 - Hospital Sotrauma, 

telefone (65) 3624-9211, razão pela qual procedo à intimação das partes. 

Certifico também, que o não comparecimento da parte autora no exame 

pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, 

do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício 

de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016027-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANILDE BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 07 de julho de 2020, às 14:45h, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a 

parte autora será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059929-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL EVANGELISTA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO OAB - MT25008/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059929-74.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GENTIL EVANGELISTA DO CARMO REU: ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS S.A. Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31192089, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 03/08/2020 às 09h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031804-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016471-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016471-70.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

APARECIDO RODRIGUES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 27/08/2020, às 

10h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 
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ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054643-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDO CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054643-18.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A)  JUDICIAL:  ADENILDO CARVALHO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31192608, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 

14h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054504-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA PAIVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054504-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIANA PAIVA VIEIRA REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e 

conforme certificado ID 31192605, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 13h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0015146-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLEGARIO DE SOUSA NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL ALBINO DE ARRUDA OAB - MT13602-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROOSEVELT RACHID JAUDY (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PEDRO FRANCISCO SANSON (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

 

Visto. Cuida-se de Embargos de Terceiro ajuizado por Olegário de Sousa 

Neto em desfavor de Pedro Franisco Sanson e Roosevelt Rachid Jaudy, 

aduzindo que no processo apenso (cód. 327897) foi penhorado o veículo 

de placa KAE 2004, registrado em nome de Roosevelt, mas o bem foi 

adquirido pelo embargante em 21/05/2009, ou seja, antes da constrição. 

Requer a concessão da liminar para que seja determinada a suspensão da 

penhora sobre o veículo e a manutenção do embargante na posse do bem. 

Pois bem. Em análise sumária, observa-se que realmente o embargante 

adquiriu o veículo em maio/2009 (fl. 20) e a penhora recaiu sobre o bem 

em 19/02/2015 (fl. 23). Posto isso, recebo os embargos para discussão, 

para suspender a medida constritiva sobre veículo de placa KAE 2004, no 

processo apenso (cód. 327897), devendo ser procedida a baixa da 

restrição, via sistema Renajud, e o embargante mantido na posse do bem. 

Cite-se o embargado, por seu advogado, para, querendo, ofertar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 679, CPC), ciente de que, 

não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte embargante. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054836-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054836-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE RENATO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 31194185, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 28/08/2020 às 08h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054518-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA FERREIRA GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054518-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANDERLEIA FERREIRA GUEDES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31192609, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 13h15min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054776-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. S. P. (AUTOR(A))

ROSENIL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054776-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

L. F. D. S. P., ROSENIL DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31192613, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 

14h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054803-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054803-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO ALVES PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31192612, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 08h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054898-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054898-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KENNEDY SOARES DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31192611, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 08h30min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054906-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON JOSE SPEORIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054906-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GELSON JOSE SPEORIN REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e 

conforme certificado ID 31192636, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 08h45min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054606-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON MATEUS DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054606-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVERSON MATEUS DA SILVA NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 31192610, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 28/08/2020 às 13h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055167-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CARVALHO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055167-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SERGIO CARVALHO GONCALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31192627, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 09h15min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055545-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055545-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO SANTANA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31192633, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 09h45min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055409-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055409-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE GONCALO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31192624, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 09h30min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054617-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO OLIVEIRA VALVERDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054617-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO OLIVEIRA VALVERDE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31192607, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 13h45min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055035-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO RAMALHO MOTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055035-55.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FABRICIO RAMALHO MOTA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31192630, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 

09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055735-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON PEREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055735-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GERSON PEREIRA NETO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e 

conforme certificado ID 31192631, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 10h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055960-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ALVES DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055960-51.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISMAEL ALVES DA SILVA CAMPOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31192629, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 

10h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056260-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056260-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORGE EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31194893, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 

11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055836-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055836-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 31192639, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 28/08/2020 às 10h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056110-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ODACIO CORREA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056110-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO ODACIO CORREA LEITE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31192632, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 10h45min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056336-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIZE DOMINGAS MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056336-37.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEONIZE DOMINGAS MACIEL REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31192693, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 11h45min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056402-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRLEIA SILVA FONSECA (AUTOR(A))

M. V. S. D. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056402-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

M. V. S. D. J., MIRLEIA SILVA FONSECA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 31192698, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 28/08/2020 às 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056416-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTOPHER CAVALCANTE BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056416-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CHRISTOPHER CAVALCANTE BARBOSA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 31192695, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 28/08/2020 às 12h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056267-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL REIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056267-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOVANIL REIS DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Visto. Diante do 

disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 

31192628, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de 

conciliação para o dia 28/08/2020 às 11h15min, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056312-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK GEORES LOPES GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056312-09.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERICK GEORES LOPES GODOY REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31192635, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 

11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056585-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY ALMEIDA CAETANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056585-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WESLLEY ALMEIDA CAETANO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31192634, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 12h45min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052188-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ANDRADE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052188-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCA ANDRADE DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31192697, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 13h15min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056605-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY MARIA DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056605-76.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIELLY MARIA DE OLIVEIRA COSTA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 31192637, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 28/08/2020 às 13h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056576-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056576-26.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

OLIMPIA APARECIDA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31192692, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 

12h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052417-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO SUBTIL DE OLIVEIRA MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052417-40.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAULO SUBTIL DE OLIVEIRA MELO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31192699, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 13h30min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055622-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055622-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NELSON SILVA DO NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31194179, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 13h45min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004876-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LIMA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004876-74.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO LIMA ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme 

certificado ID 31195365, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 08h15min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004940-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004940-84.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIANA BORGES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme 

certificado ID 31196056, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 08h45min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055871-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AELITON JOSE EPAMINONDAS ROGERIO LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055871-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AELITON JOSE EPAMINONDAS ROGERIO LIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 31192696, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 28/08/2020 às 14h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004918-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DAYANE DA ROSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004918-26.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCIELE DAYANE DA ROSA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31195388, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 

08h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004966-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FIRMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004966-82.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIO FIRMO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31196059, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 09h15min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004961-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EDIVAN DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004961-60.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDIVAN DA SILVA CAMPOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31196058, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 

09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054654-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054654-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE GONCALO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31194905, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 14h15min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056749-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUCIO PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056749-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANDRO LUCIO PEREIRA GOMES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31192640, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 10h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056761-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA SERVIANO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056761-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIANA SERVIANO MARTINS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31194169, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 10h15min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052913-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIOS DE MORAES MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052913-69.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS VINICIOS DE MORAES MONTEIRO REU: SEGURADORA LÍDER 

Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme 

certificado ID 31194897, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 08h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016878-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ALVES PUGA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016878-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEMIR ALVES PUGA JUNIOR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31196067, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 09h45min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004989-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAIRA DA MACEDA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004989-28.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEOMAIRA DA MACEDA RODRIGUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31196086, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 

09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053698-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALETE ALECRIM DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1053698-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DALETE ALECRIM DE BRITO REU: SEGURADORA LÍDER Visto. Diante do 

disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 

31194940, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de 

conciliação para o dia 28/08/2020 às 11h15min, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052997-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. S. (AUTOR(A))

MARIA SILVA CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052997-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

M. C. S., MARIA SILVA CAVALCANTE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31194920, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 

11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052931-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIDEVALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052931-90.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GIDEVALDO DOS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER Visto. Diante do 

disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 

31195347, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de 

conciliação para o dia 28/08/2020 às 11h30min, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052492-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SABINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052492-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIAS SABINO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31195382, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 10h45min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052678-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERICLYS EDUARDO MELO RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052678-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERICLYS EDUARDO MELO RONDON REU: SEGURADORA LÍDER Visto. 

Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme 

certificado ID 31195350, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 10h30min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004674-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHEIZONOLLY RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004674-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RHEIZONOLLY RODRIGUES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31196089, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 

12h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017312-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIS LUCIA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017312-65.2020.8.11.0041. Vistos. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

a recusa da requerida em receber o pedido administrativo, ou o decurso 

de prazo de 30 dias sem resposta, tendo em vista que os documentos de 

ID 31377964 e 31377965 por si só não são capazes de comprovar tal 

situação, sob pena de indeferimento. Intime-se . Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017478-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE AMORIM SILVA OAB - 055.214.981-09 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017478-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

A. D. D. S. REPRESENTANTE: VERA LUCIA DE AMORIM SILVA REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a recusa da 

requerida em receber o pedido administrativo, ou o decurso de prazo de 

30 dias sem resposta, tendo em vista que os documentos de ID 31404798 

e 31404799 por si só não são capazes de comprovar tal situação, sob 

pena de indeferimento. Intime-se . Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017469-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA BEATRIZ DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017469-38.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SHEILA BEATRIZ DE CAMPOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove a recusa da requerida em receber o pedido 

administrativo, ou o decurso de prazo de 30 dias sem resposta, tendo em 

vista que os documentos de ID 31403353 e 31403351 por si só não são 

capazes de comprovar tal situação, sob pena de indeferimento. Intime-se . 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004647-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MOTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004647-17.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ROBERTO MOTA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31194913, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 12h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055631-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOMINGOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055631-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON DOMINGOS DE ARRUDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31195359, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 

12h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052955-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EIDIMARA ORAIRA NAVARRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052955-21.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EIDIMARA ORAIRA NAVARRO SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Visto. 

Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme 

certificado ID 31194923, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 11h45min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004725-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DUQUE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004725-11.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDECI DUQUE DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31194927, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 12h30min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057246-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON JUNIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057246-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAICON JUNIO FERREIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31192084, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 

13h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057269-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CARLOS MIRANDA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057269-10.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUAN CARLOS MIRANDA RIBEIRO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31195355, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 13h15min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057010-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL BATISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057010-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LOURIVAL BATISTA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 

e conforme certificado ID 31195363, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 13h45min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057516-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BANDEIRA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057516-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO BANDEIRA OLIVEIRA REU: SEGURADORA LÍDER Visto. Diante 

do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 

31195362, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de 

conciliação para o dia 28/08/2020 às 13h30min, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005096-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDERI STEFFENS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005096-72.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE VALDERI STEFFENS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31192617, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 

14h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005097-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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THAYNA COSTA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005097-57.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAYNA COSTA ROSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme 

certificado ID 31192618, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 14h15min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039903-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARTINS PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039903-55.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL MARTINS PEDROSO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31192694, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 

08h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006386-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

TEODORO GONCALVES ROMEIRO OAB - 558.187.491-34 

(REPRESENTANTE)

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006386-25.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: TEODORO GONCALVES ROMEIRO REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 31196087, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020 às 08h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005136-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JOHN DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005136-54.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELTON JOHN DE SOUZA LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31192619, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 

08h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055637-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO PEDROSO DE ARRUDA PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055637-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANSELMO PEDROSO DE ARRUDA PINHO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 31194189, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020 às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059069-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059069-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e 

conforme certificado ID 31195379, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 09h15min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016585-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WHENDER ABREU ARCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016585-09.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WHENDER ABREU ARCE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 21/09/2020, às 

09h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016789-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016789-53.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ELIVELTON DE PAULA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 21/09/2020, às 09h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016836-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA EZIDIO MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016836-27.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIANA EZIDIO MEDEIROS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 21/09/2020, às 

10h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016806-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016806-89.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ELIVELTON DE PAULA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 21/09/2020, às 09h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016950-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILDENE SILVA SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016950-63.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILDENE SILVA SIMAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 21/09/2020, às 10h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 
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poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017150-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. D. M. J. (AUTOR(A))

LEDA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017150-70.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

L. N. D. M. J., LEDA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo 

o dia 21/09/2020, às 10h30min para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017073-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA OLIVEIRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017073-61.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PATRICIA OLIVEIRA DE PAULA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 21/09/2020, às 

10h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017133-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DIAS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017133-34.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON DIAS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Proceda a 

secretaria a inclusão do menor no polo ativo do feito. Designo o dia 

21/09/2020, às 11h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017302-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017302-21.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILLIAN RODRIGUES GONCALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 21/09/2020, às 

11h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017495-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DO NASCIMENTO PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 21/09/2020, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017386-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA SOUZA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 21/09/2020, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017526-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALDEANE DIAS FERREIRA (AUTOR(A))

E. G. F. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 21/09/2020, às 09h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017620-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON MAXIMO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 21/09/2020, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017728-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINETE RODRIGUES TEIXEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 21/09/2020, às 11h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 
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Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017362-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CLARINDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 21/09/2020, às 08h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017171-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. V. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANA FRANCISCA DA COSTA OAB - 012.431.941-62 

(REPRESENTANTE)

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 31/08/2020, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059703-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FRANCISCO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON DE LATORRACA BARBOSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059703-69.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROSELI FRANCISCO DOS SANTOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARLON DE LATORRACA BARBOSA 

Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme 

certificado ID 31192086, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação para o dia 03/08/2020 às 10h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Na 

oportunidade, defiro o pedido de ID 30909385, assim intime-se 

pessoalmente a parte autora para que compareça a Defensoria Pública a 

fim de dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044624-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO JORGE DA COSTA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE POZZA OAB - MT9342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044624-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AUGUSTO JORGE DA COSTA MARQUES REU: BANCO PAN Visto. Diante 

do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 

31192088, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de 

conciliação para o dia 03/08/2020 às 08h30min, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045889-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. D. S. M. (AUTOR(A))

N. S. G. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HADNY CAROLINE DE SOUZA MESQUITA OAB - 027.566.661-14 

(REPRESENTANTE)

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. C. D. T. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045889-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

N. S. G. M. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 31203185, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 04/08/2020 às 08h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045197-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. B. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO OAB - MT22775/O 

(ADVOGADO(A))

ALFREDO MISERENDINO JORDAN OAB - 120.563.098-82 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045197-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

L. M. B. REPRESENTANTE: ALFREDO MISERENDINO JORDAN REU: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31192598, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 03/08/2020 às 

09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044417-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINO LOPES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044417-51.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SATURNINO LOPES DE BARROS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TREZA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - ME Visto. Diante do disposto 

na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 31192594, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 03/08/2020 às 10h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059246-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA OAB - MT13256-O 

(ADVOGADO(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059246-37.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DURVAL DE ASSIS REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e 

conforme certificado ID 31204794, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 03/08/2020 às 11h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042070-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARDOSO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042070-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO CARDOSO LOPES REU: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES 

S/A., MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES 

SPE LTDA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e 

conforme certificado ID 31192603, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 03/08/2020 às 11h30min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035876-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARDOSO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035876-29.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CARDOSO GOMES REU: SANTANDER Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 31192602, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 03/08/2020 às 08h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058341-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDINO RODUI & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058341-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVALDINO RODUI & CIA LTDA - EPP REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 31203187, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 03/08/2020 às 09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041885-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BREUNIG JUNIOR (AUTOR(A))
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J. D. P. B. (AUTOR(A))

J. P. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041885-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANO BREUNIG JUNIOR, J. D. P. B., J. P. B. REU: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e 

conforme certificado ID 31192596, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 03/08/2020 às 12h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040268-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MEDARDO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIETER METZNER OAB - MT4277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040268-12.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDSON MEDARDO DE SOUZA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IUNI EDUCACIONAL S/A. Visto. Diante do 

disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 

31192625, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de 

conciliação para o dia 03/08/2020 às 09h00min, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025831-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BALAS (AUTOR(A))

S. V. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BALAS OAB - 037.455.369-67 (REPRESENTANTE)

DANIANI VIEIRA OAB - PR62784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025831-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BALAS (AUTOR(A))

S. V. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BALAS OAB - 037.455.369-67 (REPRESENTANTE)

DANIANI VIEIRA OAB - PR62784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060037-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIR VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060037-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIVANIR VIEIRA DE SOUZA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Visto. Diante do 

disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 

31192621, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de 

conciliação para o dia 03/08/2020 às 12h30min, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044316-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

A. C. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

HELDER RONDON LUZ OAB - 289.336.978-29 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044316-14.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: I. C. L., A. C. L. REPRESENTANTE: HELDER 

RONDON LUZ ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AZUL LINHAS AEREAS 

Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme 

certificado ID 31192601, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação para o dia 03/08/2020 às 08h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza do 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054956-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NICANOR PIRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO SOARES REIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054956-76.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUIZ NICANOR PIRES ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: DIOGO SOARES REIS Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 31192087, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 03/08/2020 às 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058634-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA VAZ GALLEGO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT13408-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058634-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNA VAZ GALLEGO LIMA REU: SAGA PANTANAL COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Visto. Diante do 

disposto na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 

31192593, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de 

conciliação para o dia 04/08/2020 às 09h00min, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058933-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERTON LUCAS SOUZA NEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058933-76.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HEVERTON LUCAS SOUZA NEVES REU: 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

281/2020 e conforme certificado ID 31192638, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 04/08/2020 às 

09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0024277-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA DE FATIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FARIAS GOMES OAB - MT2640-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059587-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT9827-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO DIAS DA SILVA JUNIOR (REU)

BRAGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059587-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIMONE MARIA MARQUES REU: BRAGA CONSTRUCOES E SERVICOS 

LTDA - EPP, SEBASTIÃO DIAS DA SILVA JUNIOR Visto. Diante do disposto 

na Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 31192592, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 04/08/2020 às 10h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0018919-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MACHADO DE SOUZA FARIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAPFRE VIDA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 18 de junho de 2020 às 14:30h, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá o(a) Sr(a). 

Advogado(a), no exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser 

periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0040623-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE MATIAS LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA OAB - RJ113815-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO JOÃO DA SILVA SOITO OAB - RJ114089-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 7 de julho de 2020 às 15:00h, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que o 

não comparecimento da parte autora no exame pericial acarretará a 

extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Deverá o(a) 

Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser 

periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1022543-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO OBOLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 0003647-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RENATO BRAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da decisão de id. 26851007, procedo à INTIMAÇÃO da parte 

embargada/requerida, por meio de seu advogado, para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020094-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DA CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020023-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA SIMOES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017260-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VAREJO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES ECCLISSATO NETO OAB - SP182700 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1017260-69.2020 Vistos. Trata-se de Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência em Caráter Antecedente proposto por Via Varejo S.A. em face 

de Casa Bahia Comercial Ltda., devidamente qualificados nos autos, 

afirmando que encontra-se com as atividades suspensas desde 

23/03/2020, em razão da pandemia de COVID-19, pelo Decreto Municipal 

nº 7.846/2020, pelo que pretende a suspensão da exigibilidade e cobrança 

de todas as obrigações pecuniárias do Contrato de Locação, isentando a 

parte autora do pagamento do aluguel durante período de pandemia de 

coronavírus, ou subsidiariamente, que seja determinada a redução em 

90% do valor atual, de modo que o pagamento do aluguel seja de apenas 

10% de contratado ou reduzido em percentual a ser fixado pelo juízo. 

Estamos vivendo situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o que ensejou mudança de comportamento da sociedade, todas, 

voltadas para impedir a proliferação da contaminação pelo Covid 19 – 

Novo Coronavírus. Atos do Governo Federal, Estadual e Municipal estão 

sendo editados e publicados, sempre com atenção especial à saúde da 

coletividade, e dentre elas, como medida de prevenção à propagação do 

coronavírus, foi determinado o fechamento do comercial. Vê-se que a 

ordem de fechamento não partiu da requerida, mas foi uma imposição 

governamental. Todavia, para os lojistas, em que pesem estarem com o 

estabelecimento fechado, persiste as obrigações decorrentes da relação 

locatícia. O Poder Judiciário de Mato Grosso, visando dar efetividade à 

prestação jurisdicional institui plataforma que permite a audiências virtuais 

de conciliação/mediação específica para os conflitos decorrentes da 

Covid-19, através do CEJUSC, o projeto piloto foi instituído pelo Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal 

de Justiça, através da Portaria 003/2020/Nupemec-Pres. Pela plataforma, 

as partes poderão participar das audiências à distância, sem precisar sair 

de casa, atendendo as recomendações do distanciamento social 

necessário neste momento de crise. No caso em apreço, em que pese à 

questão já estar judicializada, verifica-se a possibilidade de realização de 

mediação para dirimir essa questão que, inclusive, poderá servir de 

precedente para outros casos semelhantes, já que existem outros lojistas 

na mesma situação. In casu, postergar a análise do pedido de tutela não 

trará prejuízo à parte autora, quer porque tramita no Congresso Nacional 

Projeto de Lei que proíbe o despejo pela ausência de pagamento de 

alugueis nesse período de pandemia, quer porque a sessão de mediação 

poderá ser realizada já na próxima semana, até porque a restrição imposta 

afetou também a ré. Assim, determino o imediato encaminhamento deste 

processo para o CEJUSC, que deverá encaminhar e-mail ou mensagem 

por WhatsApp às partes e/ou advogados, informando a disponibilidade de 

data e hora para a realização da audiência virtual. Registro que a 

audiências virtual de mediação será realizada apenas com o 

consentimento de todas as partes. Caso as partes não entre em consenso 

quanto a realização da audiência virtual ou mesmo não cheguem à 

composição durante a sessão, venham-me os autos imediatamente 

concluso para análise do pedido cautelar antecedente. Cumpra-se com 

urgência, inclusive em plantão judiciário se necessário. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025174-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011888-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SANDRA EDITE LOFFLER LARA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0033087-84.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIEL BOAVENTURA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA OAB - MT5733-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA OAB - MT11356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos art. 203, §4º, do CPC, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

executada, por meio de seu advogado, para tomar ciência acerca da 

penhora realizada via BACENJUD, consoante decisão e o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores de id. 26220401, 26220402 e 

26220403, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1017584-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL DA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Valmir M de Paula (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1017584-59.2020 Visto. Analisando nitidamente o processo, 

verifica-se que o autor pretende a reintegração de posse bem móvel, 

assim sendo a ação fundada em direito real sobre bens moveis será 

proposta, em regra, no domicílio do réu (CPC, art. 46, caput), considerando 

que, ainda, que ambas as partes, autor e requerido, residem na comarca 

de Várzea Grande – MT, não há justificativa para a propositura da ação 

nesta Comarca. Em verdade, o que se observa é que algumas ações 

estão sendo ajuizadas nesta Comarca sem qualquer justificativa plausível, 

ou seja, fora do domicílio das partes, mostrando-se tudo com base na 

exclusiva conveniência do procurador da parte. Pelo exposto, DECLINO da 

competência para julgamento do feito, e determino redistribuição para a 

comarca do domicílio do requerido (Várzea Grande/MT), com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se com urgência. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010837-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010837-30.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001157-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BATISTA DORNEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001157-21.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FERNANDO BATISTA DORNEL EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034906-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO ROSA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034906-97.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCELIO ROSA PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. Pelo 

acima exposto, resta prejudicada a análise da impugnação ao cumprimento 

de sentença de ID 26125986. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0019770-14.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE CARVALHO OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Robson Carvalho Oliveira ajuizou Ação de Cobrança de Indenização 

Securitária em desfavor de Bradesco Previdência e Seguros S/A e Mapfre 

Vida S/A, ambos qualificados nos autos, alegando que é integrante do 

Exército Brasileiro e que aderiu a um contrato de seguro de vida, eis que a 

atividade exercida é sujeita a infortúnios, sendo as seguradoras rés 

responsáveis pelo pagamento das coberturas. Assevera que em 

21/06/2014 sofreu acidente no serviço ao desembarcar da viatura, o que 

lhe causou grave lesão no joelho esquerdo, sendo necessária a 

intervenção médica e ser submetido à cirurgia para recuperação do 

mesmo, e apesar de ter realizado todo o tratamento médico indicado, está 

incapacitado para a profissão militar do exército, fazendo jus à 

indenização por invalidez permanente por acidente, pelo que requer sejam 

as requeridas condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização, 

no valor de R$ 146.408,78, além dos honorários de sucumbência. O réu 

Bradesco Vida e Previdência S/A apresenta defesa (Id. 26939881), 

impugnando a gratuidade da justiça do autor; levanta preliminar de 

ilegitimidade passiva e de ausência de pressuposto e desenvolvimento 

regular do processo por ausência de pedido administrativo do autor. No 

mérito, afirma que inexiste obrigação de indenizar, ante a ausência de 

comprovação da invalidez. Pugna pelo acolhimento das preliminares ou a 

improcedência dos pedidos e, em pedido alternativo sejam observadas as 

cláusulas do contrato celerado, limitando a responsabilidade, tendo em 

vista a contratação em regime de cosseguro. A corré Mapfre Vida S/A 

também apresenta contestação (Id. 26940732), levantando preliminar de 

falta de interesse de agir do autor; inépcia da inicial; e alega prejudicial de 

mérito de prescrição. No mérito, discorre sobre o contrato de seguro e a 

cobertura no limite da apólice e impugna os documentos médicos 

apresentados. Requer o acolhimento das preliminares ou da prejudicial de 

mérito, ou a improcedência dos pedidos iniciais. Em pedido alternativo, 

requer que em eventual indenização ela seja calculada com base no limite 

fixado no certificado vigente à época do sinistro, aplicando o percentual 

correspondente ao grau de repercussão, limitando-se a responsabilidade. 

Impugnação no arquivo de Id. 26940740. Consta decisão saneadora no 

arquivo de Id. 26940762, onde restaram rejeitadas as preliminares e a 

prejudicial de mérito e deferida a produção de prova pericial. O réu 

Bradesco opôs Embargos de Declaração (Id. 26940764), e este foi 

rejeitado (Id. 26940769). O laudo pericial aportou aos autos (Id. 29601151) 

e a manifestação das partes constam nos arquivos de Ids. 30398556 e 

31086090. É o relatório. Decido. O presente processo encontra-se na 

Meta 2 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo que passo a 

julgá-lo. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação 

das requeridas ao pagamento da indenização do seguro de vida, sob a 

alegação de invalidez permanente por acidente. Necessário salientar que 

a demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, 

eis que estão caracterizados os conceitos de consumidor e fornecedor, 

nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8078/90. Tomando por base a Lei 

Consumerista, é imprescindível que se reconheça a vulnerabilidade do 

consumidor, que está sempre presente na relação de consumo, como 

elemento básico e que não se confunde com a hipossuficiência. O artigo 

757 do Código Civil estabelece que: Pelo contrato de seguro, o segurador 

se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo 

do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 

Para a doutrina o seguro é o contrato pelo qual o segurador, mediante o 

recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de 

pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco 

a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado 

negociam as consequências econômicas do risco, mediante a obrigação 

do segurador de repará-las. É incontroverso que foi firmado contrato de 

seguro de vida, possuindo como estipulante a Fundação Habitacional do 

Exército-FHE, conforme se vê da Apólice de Seguro de Vida Em Grupo (Id. 

26939849). O laudo pericial (Id. 29601151) concluiu que Os elementos 

disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo 

noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresente 

invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo avaliada em 

6% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia médica 

securitária dentro dos parâmetros da SUSEP para invalidez permanente. 

De acordo com o laudo pericial, não resta dúvida que o requerente 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo 

avaliado em 6% de comprometimento do patrimônio físico, estando sujeito 

à indenização securitária, considerando que a apólice prevê cobertura 

para o caso de invalidez permanente por acidente, o que pressupõe que a 

indenização será paga de acordo com o grau de sua extensão. É de se 

ressaltar, que a lesão parcial resultante de um acidente pessoal coberto 

não pode justificar o recebimento integral do capital segurado, levando em 

conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 

1.727.718). Conforme já observado alhures, a perícia concluiu que o autor 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo 

avaliada em 30% de redução funcional de 20% (valor referente a 

anquilose total do de um dos joelhos), calculada em 6% de 

comprometimento do patrimônio físico de acordo com os parâmetros da 

SUSEP para invalidez permanente. É importante ressaltar, que o percentual 

encontrado pelo perito de 6% (seis por cento) deverá recair sobre o 

capital segurado para o caso de Invalidez Permanente Por Acidente que é 

de R$ 124.848,00, vigente à época do sinistro (Id. 26940729). Em seguida 

aplica-se a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

data da citação e de INPC a contar data do sinistro. Com relação ao 

cosseguro, é certo que inexiste responsabilidade solidária entre as 

cosseguradoras, obrigando-se cada uma no limite das respectivas cotas 

que lhe são atribuídas, conforme expressamente consignado no contrato. 

Todavia, não tendo sido informado ao consumidor/segurado de forma 

clara, expressa e em destaque quais eram as cosseguradoras e qual o 

limite da responsabilidade de cada uma, devem as requeridas 

responderem pela integralidade da indenização, resguardado seu direito 

de regresso. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Cobrança de Indenização Securitária promovida 

por Robson Carvalho Oliveira em desfavor de Bradesco Previdência e 

Seguros S/A e Mapfre Vida S/A, para condenar estas a pagarem ao autor 

6% do capital segurado de R$ 124.848,00, que deverá ser acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo 

INPC, a partir da data do sinistro. Condeno as requeridas ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para 

liberação dos honorários periciais. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016207-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAMED ALI HAMMOUD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO LOPES OAB - MT20499-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Mohamed Ali Hammoud ajuizou Ação de Restituição de Valores c/c 

Indenização por Danos Morais em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa 

de Trabalho Médico, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando 
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que por uma fatalidade sofreu uma surdez súbita unilateral no ouvido 

direito (perda auditiva neurossensorial súbita idiopática - CID 10 H 91.2), 

com prejuízo de 80% da audição, sendo indicado pelo médico o tratamento 

denominado “Oxigenoterapia Hiperbárica”, mas a ré não autorizou a 

cobertura, sob argumento de que não atendia as diretrizes do rol de 

procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde, e como não podia 

esperar, o autor arcou com os custos para tanto. Requer a procedência 

da demanda para que a ré seja condenada a restituir o valor pago pelo 

autor de R$ 6.650,00 para realização do tratamento; condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 13.300,00, 

além das verbas de sucumbência. A ré apresenta defesa (Id. 22397474), 

aduzindo que agiu em plena conformidade com a lei e contrato; que o 

tratamento requerido pela parte autora não se encontra previsto no rol de 

procedimento e eventos em saúde da ANS; que não praticou ato ilícito e 

não há dever de indenizar. Requer a improcedência da demanda. Réplica 

no arquivo de Id. 24430214. Intimadas as partes a especificarem as 

provas (Id. 2562702), ambas se manifestaram (Ids. 25724680 e 

26334863). É o relatório. Decido. Consoante os princípios da celeridade e 

economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que os 

contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor, tratando-se de relação de consumo, consoante traduz o 

artigo 3º, § 2º do CDC: Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1º Produto é 

qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2º Serviço é 

qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

(grifo nosso) Para afastar qualquer dúvida quanto à aplicação do CDC ao 

contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os 

administrados por entidades de autogestão”. Logo, é possível a 

adequação dos contratos aos ditames legais, de modo a viabilizar 

inclusive, se for o caso, a decretação de nulidade das cláusulas que 

“estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a 

boa-fé ou a equidade” (art. 6º, V c/c art. 51, IV do CDC). A questão 

também traz à tona a aplicação do artigo 47, do Código de Defesa do 

Consumidor, segundo o qual as cláusulas contratuais serão interpretadas 

da maneira mais benéfica ao consumidor. Pois bem. Restou comprovada a 

necessidade da parte autora na realização do tratamento denominado 

“Oxigenoterapia Hiperbárica”, conforme parecer médico de Id. 19491071. 

A requerida, por sua vez, aduz que o tratamento requerido pelo autor não 

se encontra previsto no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, 

sendo legítima a negativa da cobertura. A jurisprudência é firme no sentido 

de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de 

procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial 

para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da 

técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista. Além disso, mesmo 

não constando o procedimento do rol da ANS, não afasta o dever de 

cobertura do plano de saúde, já que se trata de rol meramente 

exemplificativo. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. 

RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O contrato de 

plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo 

permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas 

necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura”. (STJ, 

AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 

Quarta Turma, DJe 18/12/2017). Negritei. “AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. 

RECUSA DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO 

OU LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA/INJUSTIFICADA. 

DANO MORAL CARACTERIZADO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. 

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Está firmada a 

orientação de que é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir 

tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o 

argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol 

é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao 

consumidor, de modo a atrair a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. 

Agravo interno desprovido”. (STJ, AgInt no REsp 1723344/DF, Rel. Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe 

28/03/2019). Negritei. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE 

PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E 

A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de 

fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação 

por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, 

rejeitam-se os embargos de declaração. 3. O plano de saúde pode 

estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento 

utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, 

tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua 

realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento 

não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de 

saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. 4. 

Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, 

aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no recurso 

especial desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 

27/02/2019). Negritei e destaquei. No documento de Id. 19491066, o autor 

comprova que realizou 19 sessões de “Oxigenoterapia Hiperbárica”, e 

dispendeu o valor de R$ 6.650,00, o qual não foi impugnado pela ré, 

devendo ser restituído. Com relação ao pedido de danos morais, a 

comprovada recusa injustificada em assistir o beneficiário ultrapassa o 

mero inadimplemento contratual, ensejando a reparação civil. É suficiente, 

para fins de reparação por dano moral, a ocorrência do fato descrito, 

sendo desnecessária a demonstração da dor experimentada, pois o dano 

opera-se in re ipsa. A propósito: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO 

COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. 

ALEGAÇÃO DO CARÁTER EXPERIMENTAL DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ESPECIALISTA. PRINCÍPIOS 

DA UNIVERSALIDADE DO DIREITO À SAÚDE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. 

RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. [...]. 5. A comprovada recusa 

injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário ultrapassa o 

mero inadimplemento contratual, ensejando a reparação civil da lesão 

perpetrada, a título de danos morais. Precedentes. 6. Mostra-se suficiente, 

para fins de reparação por dano moral, a ocorrência do fato descrito, 

sendo desnecessária a demonstração da dor espiritual experimentada, 

pois o dano opera-se in re ipsa. 7. Negou-se provimento ao recurso. 

(TJ-DF - APC: 20150910039936, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 16/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 29/01/2016 . Pág.: 197) Negritei. Ao arbitrar a indenização por danos 

morais, deve-se observar a condição pessoal da vítima, a capacidade 

econômica do ofensor, a natureza e a extensão da dor moral ocasionada 

por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu objetivo, qual seja, a 

compensação do lesado e a punição do ofensor. Nesse rumo, em atenção 

aos princípios de moderação e da razoabilidade, fixo a condenação da 

requerida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este condizente 

com o caso. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por Mohamed Ali Hammoud em desfavor de Unimed Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico, para condenar a ré a restituir o autor o 

valor de R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta reais) a título do 

tratamento, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, 

ambos a partir do desembolso. Condeno a ré ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, a ser 

corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e 

acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). 

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento integral das custas 

processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 10% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§ 2º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006014-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA ALEXANDRE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))
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JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE OAB - MT4300-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1006014-47.2018 Visto Sandra Regina Alexandre Silva ajuíza Ação de 

Despejo por Falta de Pagamento com Pedido Liminar de Tutela de Urgência 

c.c. Cobrança de Aluguéis e Acessórios em desfavor de Helui Calongas 

Ali Dahrouge, ambas devidamente qualificadas nos autos, alegando que 

firmou contrato particular de locação residencial com a parte ré, em 

03.10.2016 pelo prazo de 1 ano, do imóvel localizado Edifício Iguaçu, sito à 

Rua Júlio Frederico Muller, quadra 19, nº 16, bairro Coophamil,, nesta 

Capital, no valor mensal de R$ 600,00, mais acessórios da locação, como 

IPTU. Narra que a parte requerida deixou de cumprir com sua obrigação de 

cunho pecuniário, estando inadimplente com as taxas condominiais desde 

abril de 2017 e com os aluguéis desde agosto de 2017. Aduz que em 

outubro de 2017 encerrou o prazo previsto em contrato para a locação, 

tendo a autora informado o desinteresse na continuidade do contrato, 

visto a inadimplência, contudo, mesmo assim, a requerida notificada para 

devolver o imóvel, se manteve inerte. Assim, requer a concessão da 

liminar para que seja determinada a desocupação do imóvel. No mérito, 

pugna pela confirmação da liminar, com a rescisão contratual e a 

condenação da requerida ao pagamento dos aluguéis e acessórios 

vencidos, além das verbas sucumbenciais. O pedido de liminar foi 

apreciado e deferido (Id. 12163983). Mesmo citada, a ré deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar contestação, e lhe foi decretada a 

revelia (Id. 30810404), e a parte autora se manifestou pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide (Id. 30827615). É o relatório. Decido. Não 

obstante a revelia possibilitar o julgamento conforme o estado do processo 

e gerar presunção de veracidade dos fatos afirmados pela autora, a 

presunção tem natureza relativa, sendo que de acordo com o artigo 371 

do NCPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão 

as razões da formação do convencimento. Verifica-se que as partes 

firmaram contrato de locação do apartamento residencial no Edifício Iguaçu 

situado na Rua Júlio Frederico Muller, quadra 19, nº 16, bairro Coophamil, 

nesta Capital, no valor mensal de R$ 600,00, nesta Capital, com prazo de 

03.10.2016 a 03.10.2017, no valor mensal de R$ 600,00 (cláusulas 

segunda e terceira, id. 12145673), assumindo ainda a ré o pagamento de 

luz, imposto predial, etc. (cláusula sexta), estando o contrato em vigor por 

prazo indeterminado. A parte autora afirma que ré deixou de cumprir a 

obrigação contratual desde abril de 2017, quando deixou de pagar a taxa 

condominial e o aluguel em agosto de 2017, requerendo a condenação da 

mesma aos aluguéis e acessórios vencidos. Como se sabe, o aluguel é a 

retribuição devida pelo locatário e a falta de seu pagamento constitui 

infração de obrigação contratual e legal, prevista no artigo 23, I, da Lei n.º 

8.245/91, bem como, relevante causa de desfazimento da locação, nos 

termos do artigo 9.º, III, do mesmo Diploma Legal. Na hipótese dos autos o 

próprio título basta como prova do fato constitutivo do direito da autora, o 

que está demonstrado com a juntada do contrato de locação no arquivo de 

Id. 12145673, por ter a presente lide fundamento na ausência de 

pagamento de aluguel, o tratamento jurídico é encontrado no art. 62, da Lei 

n. 8.245, de 18 de outubro de 1991. Observa-se que a parte autora foi 

imitida na posse do imóvel, em 17.04.2018, contudo, não houve o 

pagamento dos valores dos alugueres, devendo, portanto, ser 

reconhecido o atraso e, como consequência disso, ser declarada e 

rescisão do Contrato de Locação considerando a inadimplência dos 

aluguéis. Com relação ao débito, o autor faz jus ao recebimento do aluguel 

no valor mensal de R$ 600,00 vencidos e os que vencerem até a efetiva 

desocupação do imóvel, já que se tratam de prestações sucessivas (art. 

323, NCPC). A propósito: “Contrato de locação escrita residencial. Despejo 

por falta de pagamento com cobrança de aluguéis. R. sentença de parcial 

procedência da ação. Cumulação da multa moratória com compensatória 

acarreta bis in idem. Hipótese não verificada nos autos. Descabimento da 

condenação em multa contratual. Inclusão na condenação dos aluguéis 

que se venceram no curso da demanda até a efetiva desocupação do 

imóvel. Parcelas sucessivas. Admissibilidade. Art. 323, do CPC 

(prestações sucessivas). Honorários recursais fixados no patamar 

máximo. Sentença mantida. Recurso da locadora desprovido.” (TJSP; 

Apelação Cível 1005068-65.2019.8.26.0577; Relator (a): Campos Petroni; 

Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos 

Campos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 

17/04/2020) “Contrato de locação escrita comercial. Despejo por falta de 

pagamento com cobrança de aluguéis e encargos. R. sentença de 

procedência da ação. Juízo competente. Erro material. Citação do 

requerido válida. A entrega da carta de citação na residência do 

requerido, com assinatura no AR por sua esposa, gera a presunção de 

conhecimento da existência da demanda, atingindo o ato citatório a sua 

finalidade. Cumulação da multa moratória com compensatória acarreta bis 

in idem. Hipótese não verificada nos autos. Inclusão na condenação dos 

aluguéis e contas de energia elétrica que se venceram no curso da 

demanda até a efetiva desocupação do imóvel. Parcelas sucessivas. 

Admissibilidade. Art. 323, do CPC (prestações sucessivas). 

Desnecessidade de prequestionamento. Honorários recursais majorados. 

Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 

1002394-66.2018.8.26.0572; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 

27ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 1ª Vara; 

Data do Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro: 03/04/2020) E, 

conforme descrito na exordial, resta pendente os aluguéis vencidos a 

partir de agosto de 2017, taxas de energia elétrica desde janeiro de 2018 

(id. 12145899) e taxa de condomínio de abril de 2017 a fevereiro de 2018 

(id. 12145881), débitos estes comprovados nos autos. Ressalta-se que o 

valor do aluguel mensal a ser considerado no cálculo deve ser de R$ 

600,00 (seiscentos reais). Cumpre destacar que os valores em atraso 

devem ser atualizados nos termos contratos, sendo que os juros 

moratórios, correta a incidência nas datas dos respectivos vencimentos, 

vez que se trata de mora de natureza ex re, cuja constituição se dá de 

pleno direito em decorrência do inadimplemento da obrigação, positiva e 

líquida, no seu termo, a teor do disposto no artigo 397 do Código Civil. 

Quanto ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de multa 

contratual, cumpre observar, que não há no contrato pacto neste sentido, 

e por isso não deve prosperar o pedido feito. Posto isso, com fundamento 

no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Despejo por Falta de 

Pagamento com Pedido Liminar de Tutela de Urgência c.c. Cobrança de 

Aluguéis e Acessórios promovida por Sandra Regina Alexandre Silva em 

desfavor de Helui Calongas Ali Dahrouge, para declarar rescindido 

contrato de locação entre as partes. Condeno o requerido ao pagamento 

dos alugueres vencidos e não pagos, com vencimento a partir de agosto 

de 2017 até a efetiva desocupação do imóvel abril de 2018, considerando 

o valor mensal de R$ 600,00, a ser corrigido, a partir do vencimento de 

cada aluguel, nos termos da Cláusula Segunda, Parágrafo Único 

12145673. Condeno a requerida ainda ao pagamento das taxas energia 

elétrica desde janeiro de 2018, e taxa condominial desde abril de 2017, até 

a efetiva desocupação do imóvel, tudo a ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos da data 

do vencimento. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 

2º do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029561-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL BATISTA PIMENTA (REQUERENTE)

PRISCILLA VALERIA FARIAS DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

SAYARA DE OLIVEIRA BORGES OAB - MT22453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TSR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME (REQUERIDO)

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1029561-82.2019 Visto. Foi deferido o pedido da autora de 

parcelamento das custas (Id. 21442449), todavia, ela deixou de efetuar o 

pagamento de 2 parcelas, conforme certidão de Id. 31473365. É o 

relatório. Decido. O artigo 290 do Código de Processo Civil determina que: 

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 
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pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso dos autos, mesmo 

alertada a parte autora na decisão de Id. 21442449, de que o 

inadimplemento de quaisquer das parcelas poderia importar no 

indeferimento da petição inicial, ela não adotou as medidas cabíveis. 

Ressalte-se que para o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

somente a intimação do advogado é suficiente, pois a intimação pessoal 

da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 

do NCPC. Posto isso, não existindo justa causa a legitimar o 

descumprimento da determinação judicial, INDEFIRO a petição inicial, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil. Revogo da 

liminar de id. 22523974. Condeno a autora ao pagamento das custas, sem 

a condenação em honorários, por ausência de resistência à lide. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0024469-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CELESTINO DA MOTA OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMARA THALIERY DOS SANTOS OAB - MT18360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

Silvana Celestino da Mota Oliveira em desfavor de Energisa Mato Grosso 

S.A, afirmando que é usuária dos serviços prestados pela ré e que 

recebeu cobranças referentes aos meses setembro e outubro de 2015, 

em valores que não condizem com sua realidade. Requer a concessão da 

tutela de urgência para que seja autorizado o depósito judicial das faturas 

questionadas, bem como as que vierem abusivas no curso do processo, 

na média de seis meses de consumo (R$ 120,00), que seja determinado a 

ré a se abster de suspender fornecimento dos serviços, e que ela 

promova a exclusão da negativação do nome da autora. No mérito, pleiteia 

a procedência da demanda com a confirmação da liminar, e que seja 

declarada a inexistência dos débitos das faturas dos meses de setembro 

e outubro de 2015, devendo ser readequadas ao consumo médio da 

autora; que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por dano 

moral, no valor de R$ 15.000,00, além das verbas de sucumbência. No 

arquivo de Id. 27006920 consta decisão deferindo em parte o pedido 

urgente da parte autora. A parte ré apresenta contestação (Id. 27007113), 

aduzindo regularidade nas cobranças, conforme leitura realizada; que a 

restrição do nome da autora foi em razão da inadimplência, em exercício 

regular do direito; que não praticou qualquer ato ilícito e não há dever de 

indenizar. Requer a improcedência dos pedidos autorais. Réplica no 

arquivo de Id. 27007473. O laudo pericial aportou aos autos (Id. 27007851) 

e a manifestação das partes constam nos arquivos de Ids. 27008271 e 

27008276. É o relatório. Decido. O presente processo encontra-se na 

Meta 2 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo que passo a 

julgá-lo. Necessário salientar que a demanda deve ser analisada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, eis que estão caracterizados os 

conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º da 

Lei n. 8078/90. Discorda a parte autora das cobranças realizadas pela ré 

acerca dos meses de setembro e outubro de 2015, nos valores de R$ 

275,78 e R$ 229,03, ao argumento de que sua média de consumo é de R$ 

155,09. A requerida contestou alegando que o procedimento goza de 

legalidade e regularidade, não havendo que se falar em cobrança 

indevida. Vê-se que a autora informou que não reside mais no imóvel onde 

a unidade consumidora estava instalada (Id. 27007837), assim a perícia foi 

realizada de forma indireta, pelos documentos/elementos disponíveis nos 

autos, até porque em visita no local, o perito informou que não havia 

medidor de energia (Id. 27007981, fl. 209). Pois bem. Extrai-se do laudo 

pericial a seguinte conclusão (Id. 27007985, fl. 224): “I. Conforme análise 

do histórico do consumo, não foram encontrados erros de leitura nos 

períodos analisados, sendo a carga instalada na unidade consumidora n° 

6/342966-9 compatível com os consumos registrados. II. O equipamento 

medidor nº2093064, objeto da lide, foi aprovado nos testes realizados no 

Laboratório do IPEM-MT/INMETRO. Portanto sendo correto os consumos 

mensais registrados pelo equipamento medidor. III. Por fim, do ponto do 

vista técnico, após todo exposto, não há a necessidade de recalcular as 

faturas objeto da lide, 09/2015 e 10/2015, as referidas faturas 

apresentadas estão de acordo com a Resolução Normativa 414/2010 da 

Aneel, portanto sendo corretas”. Analisando ainda o histórico de consumo 

da autora, observa-se que houve cobranças de valores em R$ 198,90, R$ 

202,27, R$ 210,69 (Id. 27007469), portanto, apesar de superiores, os 

valores de R$ 275,78 e R$ 229,03 não se mostram extremamente 

excessivos, a ensejar a conclusão de que existe alguma irregularidade, 

consequentemente contrariar o laudo pericial. Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 

formulado por Silvana Celestino da Mota Oliveira em desfavor de Energisa 

Mato Grosso S.A. Revogo decisão de Id. 27006920 Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos 

do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a 

exigibilidade suspensa, por se a parte autora beneficiária da gratuidade da 

justiça. Expeça-se certidão de crédito em favor do perito. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se o processo com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001200-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes se compuseram amigavelmente. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos 

artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Custas e honorários 

na forma pactuada. Certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se o 

processo, mediante as baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042195-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LEONARDO NUNES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi deferido o pedido do autor de parcelamento das custas (Id. 

28098081), todavia, ele deixou de efetuar o pagamento de duas parcelas, 

conforme certidão de Id. 31478450. É o relatório. Decido. O artigo 290 do 

Código de Processo Civil determina que: “Art. 290. Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias”. No caso dos autos, mesmo alertada a parte autora na decisão de Id. 

28098081, de que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderia 

importar no indeferimento da petição inicial, ela não adotou as medidas 

cabíveis. Ressalte-se que para o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias somente a intimação do advogado é suficiente, pois a intimação 

pessoal da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do 

artigo 485 do NCPC. Posto isso, não existindo justa causa a legitimar o 
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descumprimento da determinação judicial, INDEFIRO a petição inicial, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o 

autor ao pagamento das custas, por outro lado, sem honorários, vez que a 

relação não foi formada. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o 

processo, após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028438-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CIPRIANO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1028438-83.2018 Visto. Lucimar Cipriano do Carmo, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Pedidos 

de Danos Morais em desfavor de Vivo S.A. - Telefônica Brasil S.A., 

igualmente qualificada, alegando que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, por débito no valor de R$ 136,99, entretanto 

desconhece o débito que ensejou a inscrição indevida, pois não participou 

de qualquer relação jurídica que pudesse originar a restrição. No mérito 

seja reconhecida a inexistência do débito, que seja condenada a ré ao 

pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais. Com a inicial 

vieram os documentos de id. 15032981 a 15033080. Em resposta a parte 

requerida apresenta contestação (Id. 16773407), alegando que a autora 

habilitou a linha telefônica nº (65) 9xxxx-xx99, em 24.12.2016, no pacote 

de serviços Vivo Controle 1,5GB – 50MIN, entretanto deixou de quitar as 

faturas de abril a junho de 2017, razão pela qual teve seu nome 

negativado e a linha cancelada. Aduz sobre a impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, defendendo a legalidade da negativação diante da 

inadimplência da autora. Aduz que não praticou qualquer ato ilícito capas 

de gerar indenização por danos morais. Roga pela improcedência dos 

pedidos. Instrui a contestação com documentos de id. 16773406. Réplica à 

contestação através do id. 18384928. Instadas as partes a especificarem 

as provas (id. 23455111), a parte requerida postulou pelo julgamento 

antecipado da lide (id. 25181125) e a parte autora quedou-se inerte 

conforme certidão de id. 31424168. É o relatório. Decido. Em razão de não 

existir necessidade de produção de outras provas, consoante os 

princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Registre-se que o julgamento antecipado da lide, in casu, 

não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, ademais há nos autos elementos de convicção suficientes 

para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho protraído. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça 

orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado 

conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão 

de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não 

houver necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 

815.567/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cru). A autora pleiteia a 

declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos 

morais pela negativação indevida, já que não reconhece a relação jurídica 

da qual adveio o débito. Trata-se de relação consumerista, decorrendo daí 

a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por equiparação, 

incidindo, portanto, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, o qual constitui exceção à regra prevista no artigo 373, do 

Novo Código de Processo Civil, com o propósito de facilitar ao consumidor 

a defesa dos seus direitos em juízo. Assim prevalece a favor do 

consumidor a presunção de veracidade e, incumbe ao fornecedor 

desfazê-la por meio de produção de prova. Cumpre apontar, que frente ao 

não reconhecimento do débito, cabe à operadora ré demonstrar que os 

serviços foram utilizados pela autora, a fim de resolver a controvérsia, 

elidindo a sua responsabilidade, já que meios de prova estão à sua 

disposição, pois só assim comprovará a utilização do serviço pelo 

consumidor, conforme dispõe o artigo 14, § 3°, incisos I e II, do CDC. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Não obstante a requerida afirmar na 

contestação que houve a contratação dos serviços, não instruiu sua 

defesa com documento hábil a confirmar suas alegações, vez que a 

reprodução da tela de computador e os extratos de consumo 

apresentados são feitos de forma unilateral. De acordo com o Código de 

Defesa do Consumidor, a responsabilidade da ré, como prestadora de 

serviços, é objetiva, respondendo independentemente de culpa, pelos 

danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos 

serviços. Considera-se serviço defeituoso, de acordo com o artigo 14, § 

1º, do CDC, aquele em que não é fornecido com segurança ao 

consumidor, levando-se em conta o modo de seu fornecimento, o 

resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em 

que foi fornecido. Desse modo, não há dúvida quanto a má prestação do 

serviço por parte da requerida, considerando que esta cobrou da autora 

valores cuja utilização, não está comprovada a fim de confirmar a 

legalidade das cobranças, estas devem ser reputadas indevidas, fazendo 

jus a autora à declaração da inexistência de débito. Quanto ao pedido de 

indenização decorrente de irregular inscrição no cadastro de 

inadimplentes, a jurisprudência dominante em nossos tribunais é no 

sentido de que “a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”. É 

pacifico o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em 

cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do 

próprio fato (in re ipsa), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo 

(STJ. AgRg no Ag nº 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 

20.12.2011 e AgRg no Ag nº 777185/DF. 4ª Turma. Rel. Min. Fernando 

Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247). Assim, se da conduta ilícita da ré 

resultou a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção 

ao crédito (id. 15032981), configurada está o dano moral a ser indenizado, 

ressalta-se ainda que não existem outras anotações em nome da autora. 

O entendimento jurisprudencial e nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

TELEFONIA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – TERCEIRO QUE UTILIZA 

PONTOS DO PROGAMA VIVO VALORIZA DO CONSUMIDOR E CONTRATA 

LINHAS TELEFÔNICAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO 

MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO DEVE SER 

PROPORCIONAL AO DANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

empresa de telefonia responde objetivamente pelos danos causados por 

fraudes por terceiro – como, por exemplo, solicitação de linha telefônica e 

utilização de pontos de benefícios acumulados pelo consumidor -, porque 

a responsabilidade decorre do risco da administração. O valor arbitrado a 

título de indenização por dano moral só deve ser mantido, tendo em vista a 

observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo 

singular, se foi arbitrado em atenção à extensão do dano, o 

comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à 

repercussão do fato.” (Ap 55132/2017, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

02/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017)Negritei e grifei. Com relação ao 

arbitramento dos danos morais devem ser levados em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. É 

importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), mostra-se razoável. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA INEXISTENTE – SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE TELEFONIA – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – PRODUTO/SERVIÇO NÃO ADQUIRIDO PELA AUTORA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FRAUDE – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR NEGLIGÊNCIA – ART. 14 DO CDC – 

DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 
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DESPROVIDO. A prestação de serviço de telefonia configura relação de 

consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código 

de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços à 

responsabilidade objetiva. Havendo falha na formalização do contrato de 

telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora, e constatada a 

remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco de dados 

negativo de crédito, evidente a obrigação indenizatória. A inserção 

indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera 

consequências negativas, sendo desnecessária a comprovação do dano 

moral. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não 

onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para 

a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e 

desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza.” (Ap 118772/2016, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 

27/10/2016) Negritei e grifei Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos deduzidos na exordial somente para declarar inexistente o 

débito no valor de R$ R$ 136,99, que deu ensejo à inscrição do nome do 

autor no órgão de restrição ao crédito (id. 15032981), determinando a 

devida exclusão. Expeça-se ofício ao SPC/SCPC/SERASA para que 

proceda a exclusão dos seus bancos de dados, relativo ao débito aqui 

discutido, inserido pela ré, no prazo de 48 horas. Condeno a ré a indenizar 

os danos morais experimentados pelo autor que fixo em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento 

(prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso (Sumula 54 STJ). Considerando que a fixação de 

honorários advocatícios deve obedecer não somente ao princípio da 

sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, devendo-se 

condenar em despesas e honorários quem deu causa à ação, e tendo em 

vista que a pretensão deduzida nos autos foi causada por culpa exclusiva 

da ré, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC. Certificado o trânsito 

em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023654-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022264-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022160-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS BAIA DE MORAES (AUTOR(A))

J. D. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022798-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON CIRILO LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022562-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA TOMAZ DINIZ (AUTOR(A))

JEAN CHARLES ALVES DINIZ JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022359-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN MARTINS CAPAROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023580-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVARES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS OAB - MT25517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023598-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022914-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MATEUS AMORIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023638-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023128-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DA COSTA GALIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001889-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerida, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerente, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023105-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO LIMA ALVES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021751-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME APARECIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023237-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, manifestou intempestivamente acerca do laudo pericial. 

Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023595-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021375-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUI BARBOSA DE LIMA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021581-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida manifestou intempestivamente acerca do laudo pericial. 

Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023015-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022251-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022585-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA REINERI RIBAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 
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prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030485-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR AGOSTINHO PIRAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SALDANHA SPINELLI OAB - MT15204-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAL DA CUNHA BARBOSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR FARIA OAB - MT27469/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026140-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027915-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034032-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RODRIGUES FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT15950-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030553-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028225-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO PRIMUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE CASSEMIRO SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12861-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026120-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026120-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034759-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIRAN ATAIDES DA SILVA (REU)
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Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002112-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA PINATTI HOHLENWERGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002112-52.2019.811.0041 Vistos. 

Considerando a Portaria n. 1455/2018/PRES e a necessidade de 

readequação da pauta, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

24/06/2019, às 09:00 horas. Intimem-se as partes. Aguarde-se a 

realização da audiência designada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026460-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT MENDES PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026460-71.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ROBERT MENDES PEREIRA GOMES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/02/2019, às 11:28 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065905 Nr: 53600-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Diante da notícia do julgamento do tema 952 pelo STJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar as partes para requererem o que de 

direito no prazo de 15 dias, conforme determinação de fls. 304.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028464-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES KALIX FERRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028464-18.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Abusividade de Cláusula Contratual c/c 

Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito, Reparação por Danos Morais 

ajuizada por Lourdes Kalix Ferro em desfavor de Mongeral Aegon 

Seguros e Previdência. Considerando a afetação do Tema nº 1016, que 

questiona a validade de clausula contratual de plano de saúde COLETIVO, 

que prevê reajuste por faixa etária, havendo nova determinação para 

suspensão do processamento de todos os processos pendentes , 

individuais ou coletivos que versem acerca da questão delimitada que 

tramitem no território nacional, estando esta pendente de julgamento, 

DETERMINO A SUSPENSÃO DOS AUTOS, até o fim da controvérsia. Com a 

notícia do transito em julgado do julgamento pelo STJ, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028631-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL INACIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Roberto dos Santos Liberato OAB - MT15205-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LURIVAL ANTONIO ERCOLIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LURIVAL ANTONIO ERCOLIN OAB - RO64-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028631-64.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Dano Moral ajuizada por Natanael 

Inácio dos Santos em desfavor de Lurival Antônio Ercolin. Intime-se o 

requerido para acostar no prazo de 15 (quinze) dias o contrato de 

prestação de serviços a que faz referencia em sua defesa, inclusive 

suscitando a aplicação do foro de eleição constante neste. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020757-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020757-62.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por 

Itaú Seguros de Autos e Residência S/A em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Nos termos do art. 437, § 1º do 

CPC, intime-se a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca dos documentos acostados conforme ID 21029836. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020804-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020804-02.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por 

Itaú Seguros de Autos e Residência S/A em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Nos termos do art. 437, § 1º do 

CPC, intime-se a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca dos documentos acostados conforme ID 25247279. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043838-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE TABAJARA LEAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043838-40.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Espólio de Eunice Tabajara Leão 

representado por Lediane Tabajara Leão em desfavor de Banco do Brasil 

S/A. Intime-se o autor para manifestar-se quanto ao pedido de ingresso da 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil, conforme petição ID 19584975, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de anuência tácita. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026460-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT MENDES PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026460-71.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Robert Mendes Pereira 

Gomes em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Em 

consulta ao sistema e em análise aos autos, verifica-se que o autor 

ajuizou demanda idêntica, que tramitou perante a 4ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT (nº 1003274-19.2018.8.11.0041), todavia, ocorreu 

a extinção sem resolução do mérito, em razão da ausência das condições 

da ação. Dispõe o art. 286, II, do Código de Processo Civil: Art. 286. Serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I – quando 

de relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II – 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III – quando houver 

ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo prevento. 

Desse modo, considerando o ajuizamento anterior, declino da competência 

para o processamento e julgamento do feito e determino sua remessa para 

a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, com as baixas e comunicações 

necessárias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031655-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031655-37.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Chamo o feito à ordem a fim de retificar a sentença (ID. 30735333). Assim 

sendo, onde se lê: “Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização 

que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 1.687,50 (um mil 

e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74.” (....) “... 

a) a) ao pagamento do R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente em mão esquerda, corrigido monetariamente data 

do sinistro (09/03/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação;” Leia-se: “Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), 

equivalente a R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 

1º do art. 3º da Lei 6.194/74.” (....) “... a) ao pagamento do R$ 2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

mão esquerda, corrigido monetariamente data do sinistro (09/03/2018) até 

a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação;” Nos demais termos, mantenho a sentença (ID. 30735333). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029671-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029671-18.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por 

Sul América Companhia Nacional de Seguros em desfavor de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Intime-se o autor para acostar 

aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, dados acerca das unidades 

consumidoras das seguradas, juntando ao processo os documentos 

comprobatórios. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000148-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO AUGUSTO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000148-92.2017.811.0041 Vistos, etc. Em 

que pese à manifestação de id 18763008, o perito está apto para a 

realização dos trabalhos para os quais foi nomeado, razão pela qual 

indefiro o pedido. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se a respeito da proposta de honorários, apresentada 

conforme id 22047355, requerendo o que entender de direito. No mais, 

cumpra-se conforme decisão de id 15635840. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036864-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER CANDIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036864-84.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação, conforme id 19040484 e documentos. Decorrido 

o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023168-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIAN CARLOS ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - MT12141/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023168-78.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores 

Pagos ajuizada por Arian Carlos Assis em desfavor de Sistema Fácil 

Incorporadora Imobiliária Cuiabá III – SPE Ltda. Citado, o requerido acostou 

contestação conforme ID 19071824, alegando, em sede de preliminar a 

falta de interesse de agir. Impugnação conforme ID 21229355. Passo a 

sanear o feito. A aferição efetiva e real das chamadas condições da ação 

implica forçosamente o exame de pontos que se encontram no âmbito da 

relação de direito material posta à apreciação do juiz e, por via de 

consequência, julgamento do mérito. Num juízo preliminar, constata-se que 

a parte autora teve que vir em juízo a fim de conseguir ser indenizada por 

prejuízos que entende que sofreu, imputando ao requerido fatos que 

entende como ilegais, havendo uma relação contratual que autoriza o seu 

chamamento e respalda sua pretensão de litigar em juízo. Assim sendo, a 

responsabilidade das partes pela rescisão contratual confunde-se com a 

análise do mérito. No mais, o processo se encontra regular, não havendo 

nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade, que 

impeçam a analise do mérito da questão, razão pela qual dou o feito por 

saneado, remetendo-o à instrução. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a responsabilidade pela 

quebra contratual, os valores pagos, a previsão de devolução de parcelas 

para o caso de pacto adjeto de alienação fiduciária, a previsão de reajuste 

das parcelas. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019075-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARRUDA DE CARLI OAB - MT14691-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019075-09.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar aos autos o termo de inventariante para 

comprovar o encargo de representar o espólio, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030545-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERCILIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850-O (ADVOGADO(A))

CLAUDNILDES PEREIRA DE SOUZA OAB - MT24222/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE JOSEFA DA SILVA (REU)

VALDOMIRO DE FIGUEIREDO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030545-37.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar aos autos o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043666-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

SUZI ELAINE SALLES BEZERRA OAB - 909.101.171-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043666-98.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intime-se o autor para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 20088611 requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039302-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DAL CERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM OAB - AM11868 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039302-83.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de 

Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros 

Cessantes ajuizada por Andrea Dal Cero em desfavor de Malai Manso 

Hotel Resort S/A. Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos 

documentos acostados conforme ID 22961120. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010410-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA DE ARRUDA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010410-96.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais 

e Materiais ajuizada por Morgana de Arruda Barros em desfavor de 

UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico. A decisão de id 

3007887 deferiu, no dia 10 de março de 2020, a tutela de urgência 

vindicada pela autora, determinando que a parte requerida autorize/custeie 

qualquer consulta, exame e procedimentos, conforme prescrição médica, 

para o tratamento da autora. A autora se manifestou, conforme id 

30242762, informando que, na data de 12 de março de 2020, o pedido de 

exame foi negado pela requerida. Conforme id 30270337, foi determinada 

a intimação da requerida para, no prazo de 12 (doze) horas, cumprir 

integralmente a tutela de urgência deferida, sob pena de aplicação multa. 

A parte autora informou, por meio do id 31297852, o descumprimento da 

tutela de urgência, pleiteando pela majoração da multa diária e bloqueio, via 

sistema BACENJUD, do valor correspondente ao exame. Vieram os autos 

conclusos. Em que pese à manifestação da parte autora (id 31297852), 

observa-se que a guia juntada, para comprovar a negativa da parte 

requerida na realização do procedimento solicitado, é a mesma acostada 

no id 30242765, emitida na data de 09 de março de 2020, assim, antes de 

qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, acostar aos autos a guia atualizada, com a finalidade de 

demonstrar a continuidade do descumprimento da tutela de urgência, 

requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027929-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SALVIO DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA OAB - MT22238/O 

(ADVOGADO(A))

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027929-89.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização e Reparação de Danos de Natureza 

Material e Moral ajuizada por Alessandro Salvio de Souza Silva em 

desfavor de Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda.. Nos 

termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a parte requerida para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos 

acostados conforme ID 16015785. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017643-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMONA E AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A E B MODELLO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017643-47.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002410-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE APARECIDA SILVA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002410-15.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais ajuizada por Roselene Aparecida Silva de Arruda em 

desfavor de Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. Defiro o 

pedido feito pela requerida (ID 18250217), a fim de incluir a Caixa 

Econômica Federal no polo passivo da ação, determinando a remessa dos 

presentes autos à Justiça Federal com as baixas e comunicações de 

estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017594-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TREVISAN EMBALAGENS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS EMBALAGENS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017594-06.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015929-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ PATELLI ATERJE OAB - MG121526 (ADVOGADO(A))

PEDRO GERALDES OAB - MG120041 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORRACHAS DREBOR LTDA. (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015929-52.2020.811.0041 Vistos, etc. A 

parte autora veio aos autos, conforme documento de id 31313878, pleitear 

a reconsideração da decisão que postergou a apreciação do pedido de 

tutela de urgência. É importante ressaltar que tenho o entendimento no 

sentido de não reconhecer o pedido como instituto processual apto a 

modificar decisões judiciais. Contra estas, o inconformado deve se utilizar 

dos recursos previstos e taxados na legislação, sob pena de não o 

fazendo se conformar com a tutela jurisdicional. Isto posto, INDEFIRO o 

pedido de reconsideração e determino o integral cumprimento da decisão 

de nº 31186152. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1025872-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO OAB - MT16397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANA DE ALMEIDA SOARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA OAB - MT17680/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025872-98.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 30946967, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035525-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR ALVES COSTA (REQUERENTE)

TATIANA CRISTINA BRITO CAMPOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035525-90.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de 

Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros 

Cessantes ajuizada por Alencar Alves Costa e Tatiana Cristina Brito 

Campos Costa em desfavor de Malai Manso Hotel Resort S/A Nos termos 

do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a parte autora para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos acostados conforme 

ID 22959471 e 22960223. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036056-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036056-16.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores 

ajuizada por Mário Mansur Bumlai em desfavor de Helbor Empreendimento 

S/A. Citado o requerido apresentou contestação conforme ID 18566001, 

requerendo a falta de interesse de agir quanto ao pedido de rescisão 

contratual, uma vez que já operada entre as partes. Impugnação conforme 

ID 20908149. Manifestação do autor requerendo a concessão de tutela de 

urgência para o deposito dos valores pagos. Vieram os autos conclusos. 

Passo a sanear o feito. INDEFIRO o pedido de rescisão pela falta de 

interesse processual sob a alegação de que a rescisão contratual já se 

operou, uma vez que não acostou documentos que comprovassem a 

alegação e a ciência do requerido acerca da alegada rescisão, tal qual o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 277 de 759



termo de distrato. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a 

mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que realizou um 

negócio jurídico junto à requerida, todavia, diante de dificuldades 

financeiras, requereu a rescisão contratual e devolução dos valores 

pagos, todavia, o pedido foi negado, motivo pelo qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a resolução 

do contrato e a restituição imediata dos valores pagos a título de 

prestação. Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a 

probabilidade do direito, com relação aos pedidos de restituição dos 

valores tendo em vista o negócio jurídico firmado entre as partes , bem 

como o interesse na rescisão contratual pela requerida e restituição dos 

valores. Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, uma vez que a parte autora já informou a 

intenção de rescisão contratual, sendo que a manutenção das cobranças 

implicaria em lesão ao seu patrimônio. Em que pese à parte autora pleitear 

a imediata devolução dos valores pagos, entendo que a medida implicaria 

em irreversibilidade do provimento, sendo assim, se torna justa a 

determinação de depósito judicial dos valores, a fim de garantir o direito de 

ambas as partes. Nesse sentido, à jurisprudência: AGRAVODE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – AQUISIÇÃO DE UNIDADE 

IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO – ATRASO NA ENTREGA - DEPÓSITO 

JUDICIAL DOS VALORES JÁ PAGOS PELOS ADQUIRENTES - SUSPENSÃO 

DA COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS - VEDAÇÃO/EXCLUSÃO DO 

NOME DOS AGRAVADOS EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – 

ATRASO MUITO APÓS O PRAZO DE CARÊNCIA – MOTIVO SUFICIENTE 

PARA A RESCISÃO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA 

ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – 

INOCORRÊNCIA – PODERES CONFERIDOS CONTRATUALMENTE À 

CONSTRUTORA/INCORPORADORA PARA A GESTÃO DO CONDOMÍNIO 

NOS DOIS PRIMEIROS ANOS – INOBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS 

MÁXIMOS DE DEVOLUÇÃO PREVISTOS NO CONTRATO PARA O CASO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE – INALIENABILIDADE 

PROVISÓRIA DO IMÓVEL A TERCEIROS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA 

LITIGIOSIDADE DO BEM – ALTERAÇÃO DA VERBA A SER DEPOSITADA – 

LIMITAÇÃO AOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em ação de rescisão de contrato de compra e 

venda de imóvel residencial em construção, a não entrega do bem após o 

escoamento do prazo contratual de carência evidencia a verossimilhança 

das alegações para o deferimento de medida antecipatória para compelir 

todas as pessoas jurídicas envolvidas na venda a depositar em juízo os 

valores já pagos pelos adquirentes; suspender da cobrança das taxas 

condominiais; e cancelar a negativação do nome dos adquirentes. (...) -(AI 

90114/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015) Diante do 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada e 

determino que a parte requerida deposite judicialmente, no prazo de 05 

(cinco) dias, os valores pagos pela autora, no valor R$ 637.719,02 

(seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e dezenove reais e dois 

centavos), devendo ser descontada a multa contratual de 20% (vinte por 

cento), sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação 

da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. No mais, as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

responsabilidade pela quebra contratual, os valores pagos, a previsão de 

devolução de parcelas, os casos de incidência da multa contratual. Diante 

disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026676-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALBERTO FRAGOSO SCHNEIDER OAB - RS54947 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRO CLEVIS DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026676-32.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a inércia da parte autora, conforme certidão de id 

31285522, devolvam-se os autos ao juízo deprecante para as 

providências necessárias, mediante as formalidades legais. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1013478-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALLENE DE SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANA MARIA DA SILVA MENEZES MENDES OAB - MT20152/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013478-59.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 18438930, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015334-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015334-24.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e 

Danos Materiais e Morais em que Clebio Alves Rodrigues em desfavor de 

Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda.. Citado, o requerido 

alegou em contestação conforme ID 16424254, alegando em preliminar o 

julgamento do recurso repetitivo que transfere a obrigação do pagamento 

de taxa de corretagem ao comprador, sustentando a ilegitimidade passiva 

quanto ao pedido de restituição dos valores pagos a titulo de comissão de 

corretagem. Impugnação conforme ID 17934868. Passo a sanear o feito. O 

STJ já se manifestou quanto a legitimidade passiva da incorporadora 

(promitente vendedora) para responder pela restituição da comissão de 

corretagem e da taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), 

sob o fundamento de abusividade da transferência desses encargos ao 

consumidor (tema 939) Nesse sentido, restando deliberada a tese nos 

seguintes termos: Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na 

condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao 

consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de 

taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega 

prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. No que 

tange a responsabilidade do comprador ao pagamento da taxa de 

corretagem, a preliminar se confunde com o mérito da questão e com ele 

será analisada. No mais, o processo se encontra regular, não havendo 

nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão 

pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à instrução. Diante das 

alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto controvertido a ilicitude 

na conduta da requerida, a existência de atraso na entrega do imóvel, o 

descumprimento dos termos do contrato, a apuração dos danos morais e 

materiais, sua extensão e correspondência com o fato em discussão. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039462-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SOLAR DAS TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C M F CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT4784-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039462-11.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Condomínio Solar das Torres em desfavor de CMF Construções Ltda.. 

Citada, a requerida apresentou contestação conforme ID 19956017, 

suscitando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva. Impugnação 

conforme ID 21051585. Passo a sanear o feito. Rejeito a preliminar 

suscitada pelo requerido de ilegitimidade passiva com base na teoria da 

asserção, pois a autora imputa a requerida fatos que em seu entender lhe 

causaram prejuízos, havendo uma relação contratual que autoriza o seu 

chamamento e respalda sua pretensão de litigar em juízo, sendo melhor 

avaliado os contornos de sua responsabilidade no mérito da ação. O 

processo se encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a 

serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou o feito por 

saneado. Fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, os contornos da responsabilidade do requerido, a ilicitude na 

conduta, a existência de vícios na construção, a existência de danos, a 

extensão e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018228-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018228-36.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a parte requerida para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos 

acostados conforme ID 23715224. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045970-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRYAN CHRISTIAN RODRIGUES PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1045970-36.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a noticia do falecimento da parte autora, e tendo em vista 

que já existe contestação nos presentes autos, determino que se intime o 

requerido na pessoa de seu advogado a se manifestar sobre o pedido de 

habilitação dos herdeiros de BRYAN CHRISTIAN RODRIGUES PINHEIRO no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025601-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RICARDO DE ANDRADE JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRANCK DA SILVA OAB - MT11739-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025601-55.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a parte requerida para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos 

acostados conforme ID 21214509. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1016557-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAPHAEL DE FREITAS ARANTES OAB - MT11039-O (ADVOGADO(A))

FELIPE DE FREITAS ARANTES OAB - MT11700-O (ADVOGADO(A))

DECIO ARANTES FERREIRA OAB - MT5920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

OSCARLINO ALVES DE ARRUDA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016557-12.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais 

e Materiais ajuizada por Ana Lúcia Ricarte em desfavor de Sindicato dos 

Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso e Oscarlino 

Alves de Arruda Júnior, A teor da regra do artigo 55 do CPC, as ações 

reputadas conexas e devem ser julgadas pelo mesmo juízo a fim de se 

evitar decisões conflitantes, e, uma vez configurada a conexão entre a 

presente ação e a ação em tramite perante a 10ª Vara Cível de Cuiabá 

(ProOrd 1015985-56.2018.8.11.0041), por ser aquele juízo prevento, a fim 

de evitar decisões conflitantes, DETERMINO a imediata remessa destes 

autos àquela Vara para prosseguimento, com as baixas e comunicações 

necessárias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021046-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE LARA PINTO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021046-92.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por 

Nilzete Lara Pinto Bueno e João Batista de Moraes desfavor de 

CONCREMAX Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. Citado, o 

requerido acostou contestação conforme ID 22446502 Impugnação 

conforme ID 23164358. Passo a sanear o feito. O processo se encontra 

regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade, que impeçam a analise do mérito da questão, razão pela 

qual dou o feito por saneado, remetendo-o à instrução. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

responsabilidade das partes, a existência de dano, sua extensão e nexo 

causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034233-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA 73296333134 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT14341-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034233-07.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Recebo o cumprimento de sentença de Id nº 29418000 e determino a 

retificação dos dados dos autos. Intime-se o executado, na forma do art. 

513, § 2º do Código de Processo Civil para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito (Id nº 29418000), acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento). Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041451-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA PEDROSO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT19201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041451-52.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes 

ajuizada por Átila Pedroso de Jesus em desfavor de HESA 115 

Investimentos Imobiliários Ltda.. Citado, o requerido acostou contestação 

conforme ID 18568622, impugnando a Justiça Gratuita concedida. 

Impugnação conforme ID 20884295. Passo a sanear o feito. Em sede de 

impugnação à Justiça Gratuita, os requeridos acostaram aos autos o 

patrimônio do autor, que fazem contra prova ao pro-labore ID 17468285, 

sendo o patrimônio incompatível com quem faz retiradas de menos de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês. . Assim sendo, tais 

alegações, levam a crer que o mesmo quis se esquivar do pagamento das 

custas judiciais, faltando com a verdade, razão pela qual REVOGO os 

benefícios da Justiça Gratuita, concedendo ao autor o prazo de 15 

(quinze) dias para o recolhimento das custas processuais. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026809-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANE TEIXEIRA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026809-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores 

Pagos ajuizada por Thatiane Teixeira Feitosa em desfavor de Sistema Fácil 
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Incorporadora Imobiliária Cuiabá III – SPE Ltda. Citado, o requerido acostou 

contestação conforme ID 21025158, alegando, em sede de preliminar a 

perda do objeto da ação e a falta de interesse de agir. Impugnação 

conforme ID 25562155. Passo a sanear o feito. A aferição efetiva e real 

das chamadas condições da ação implica forçosamente o exame de 

pontos que se encontram no âmbito da relação de direito material posta à 

apreciação do juiz e, por via de consequência, julgamento do mérito. Num 

juízo preliminar, constata-se que a parte autora teve que vir em juízo a fim 

de conseguir ser indenizada por prejuízos que entende que sofreu, 

imputando ao requerido fatos que entende como ilegais, havendo uma 

relação contratual que autoriza o seu chamamento e respalda sua 

pretensão de litigar em juízo. Assim sendo, a responsabilidade das partes 

pela rescisão contratual confunde-se com a análise do mérito. No mais, o 

processo se encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a 

serem sanadas nesta oportunidade, que impeçam a analise do mérito da 

questão, razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a responsabilidade pela quebra contratual, os valores pagos, a 

previsão de devolução de parcelas para o caso de pacto adjeto de 

alienação fiduciária, a previsão de reajuste das parcelas. Diante disso, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso em concreto. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017329-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017329-04.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VALDENIR DE JESUS, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 21/09/2020, às 09:00 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017442-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERISNALDO FELIX DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017442-55.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por ERISNALDO FELIX DE FRANCA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 21/09/2020, às 11:45 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017384-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO COSTA ALVAREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017384-52.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUIZ ANTONIO COSTA ALVAREZ, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/09/2020, às 10:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 
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prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu RG e 

CPF e B.O legível. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017356-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR ADRIANO LIMA NAZARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017356-84.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por YGOR ADRIANO LIMA NAZARIO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/09/2020, às 09:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do B.O legível. 

A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038312-92.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/ Danos 

Morais proposta por Marcela Aparecida Pereira Marim em face de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi 

vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 21/10/2017, conforme 

boletim de ocorrência anexado (ID – 16299534), que lhe causou a 

invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexados ao ID.16299530. Pelo despacho inicial, 

foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 17586203) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 18073355), alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 19195621/17940692), reiterando os termos da exordial, 

bem como manifestou favorável ao laudo pericial. A parte requerida 

manifestou (ID. 20902430) com relação ao laudo. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por 

Marcela Aparecida Pereira Marim em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais.. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, pois foi juntado ao Id. 16299538. Rejeitadas as 
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preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente média (50%) em membro superior esquerdo” A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/10/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior esquerdo, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74. DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Marcela Aparecida Pereira Marim em face de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(21/10/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015003-08.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Josimar Rosal da Silva em face de Bradesco Auto/Re 

Companhia De Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 
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acidente de trânsito, ocorrido em 07/09/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 19346000), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 10.698,75 (dez mil e seiscentos e noventa e 

oito reais e setenta e cinco centavos) em decorrência de sua invalidez. 

Com a inicial vieram os documentos anexados ao ID.19345294. Pelo 

despacho inicial, foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme (ID – 24365525) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 24099008), alega à requerida, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

24776640/24777725), reiterando os termos da exordial, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. A parte requerida embora intimada, 

não manifestou com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Josimar Rosal da 

Silva em face de Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo da ação, de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração 

do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido 

a esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte 

legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do 

grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

pois foi juntado ao Id. 19346005. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 10.698,75 (dez mil e seiscentos e noventa e oito reais e 

setenta e cinco centavos). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente intensa (75%) em membro 

superior direito e médio (50%) em membro inferior direito .” A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/09/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior direito e membro inferior direito, 

como se deu no caso em questão, o percentual incidente será de até 

100% (cem por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: 

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em membro superior 

direito em um grau de 75% (setenta e cinco por cento) e média em membro 

inferior esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim 

sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% 
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(setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por 

cento), equivalente a R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), 

50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por 

cento), equivalente a R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) 

de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, receberá o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

teto máximo permito. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança da Diferença do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Josimar Rosal da Silva em face de 

Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros. para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro 

superior direito, membro inferior direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (07/09/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002716-13.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Talita Mendonça Barbosa em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 09/10/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17486287) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17486282 Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19683042) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 19473230), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide e a ausência de 

requerimento administrativo. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação no ID 20381109, reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Talita 

Mendonça Barbosa em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da lide e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“incapacidade física como leve (25%) no pé direito”. Cumpre esclarecer 

que as hipóteses de impedimentos ou suspeição do juiz são taxativas, 

conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o 

presente caso a impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de 

suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente 

julgado do TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 
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ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/10/2018 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no pé direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no pé direito em um grau de 

25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Talita Mendonça Barbosa em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no pé direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(09/10/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026160-12.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por HDI Seguros 

S/A representada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A. Sustenta que garante aos seus segurados danos elétricos nos 

termos e limites da apólice de seguro contratada. Informa que em 

09/01/2017, a unidade consumidora do segurado Enisio Melato, foi afetado 

por um distúrbio elétrico, proveniente da rede de distribuição administrada 

pela requerida, o que culminou na danificação de equipamentos 

eletrônicos, tendo efetuado, em 30/03/2017, o pagamento de indenização 

à segurada no valor de R$ 3.130,00 (três mil, cento e trinta reais). Ao final 

requer a procedência da ação e a condenação da requerida ao 

pagamento de R$ 3.130,00 (três mil, cento e trinta reais), acrescidos de 

juros e correção monetária a partir do efetivo pagamento. Deu à causa o 

valor de R$ 3.130,00 (três mil, cento e trinta reais). Na decisão inicial ID 

18767556, foi designada audiência de conciliação, que ocorreu conforme 

termo ID 20777662, onde foi tentada a conciliação sem êxito. Citada a 

requerida ofertou a contestação conforme ID 20962447, suscitando, em 

sede de preliminar, a falta de interesse de agir, pela ausência de pedido 

administrativo. Impugnação à contestação de conforme ID 21237780. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por HDI Seguros S/A 

representada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

cuja pretensão é a condenação da concessionária ao pagamento do 

importe de R$ 3.130,00 (três mil, cento e trinta reais), a título de 

ressarcimento de indenização paga ao segurado em decorrência de 

oscilações de energia por descargas elétricas. O deslinde da lide não 

carece de dilação probatória. Assim, observando aos princípios da 

brevidade e economia processual, passo a julgar antecipadamente a 

presente lide. Primeiramente, REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual/ carência da ação pela falta de interesse de agir sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que já se encontra pacificado o 

entendimento no qual, mesmo não requerido na via administrativa, esse 

fato não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder 

Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. Indefiro o pedido 

quanto a necessidade de juntada das faturas de energia, uma vez que as 

mesmas não são objeto de discussão da lide. REJEITADAS as 

preliminares, passo a analise do mérito. Alega a requerente que formalizou 
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contrato de seguro com Enisio Melato, e houve oscilações de energia na 

rede fornecida pela requerida, o que ocasionou na danificação em vários 

equipamentos eletrônicos. Com efeito, restou comprovado nos autos a 

má-prestação de serviços pela concessionária requerida, mormente 

porque houve dano nos aparelhos, decorrente das oscilações de energia 

elétrica, conforme se vê da prova documental acostada à inicial, regulação 

de sinistro da empresa de perícias e laudos técnicos. A seguradora 

demonstrou, ainda, sua legitimidade ativa e interesse de agir para a ação 

regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da 

indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos daquele. A 

responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras 

de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de 

fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 

37, §6º da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

A concessionária sustenta, contudo, que não há nexo de causalidade 

entre os danos apontados na inicial e o sinistro ocorrido, alegando 

ocorrência de força maior. No entanto, a concessionária não provou 

excludente de responsabilidade, impondo-se em consequência, a sua 

condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6º da CF. Não houve 

qualquer iniciativa da requerida no sentido de demonstrar que os serviços 

de energia elétrica foram regularmente prestados no dia questionado, 

ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, 

comprovado os danos e o nexo causal, a concessionária é obrigada a 

ressarcir a seguradora os valores pagos ao segurado, nos termos do que 

dispõe a Súmula 188 do STF. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO de 

cobrança CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

oscilação da tensão da rede elétrica. relação de consumo. 

responsabilidade objetiva. danos sofridos demonstrados. dever de 

indenizar configurado. sentença mantida - recurso desprovido. A 

apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de descargas atmosféricas que, 

atingindo a rede pública de energia elétrica, danifica bens de particulares, 

nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 O direito da seguradora de 

sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que 

competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 

786 do Código Civil. (Ap 66681/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no 

DJE 16/12/2014) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DESCARGA ELÉTRICA QUE 

PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida não possibilita afirmar a 

ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações 

internas do imóvel do autor, de onde decorre a responsabilidade da 

concessionária pelos danos constatados, pois na hipótese a sua 

responsab i l idade é  ob je t i va . ”  (TJSP –  Ape lação  n º 

013366-52.2013.8.26.0196, Comarca de Franca, 31ª Câmara de Direito 

Privado, DJE 30/04/2014). Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação 

Regressiva de Ressarcimento ajuizada por HDI Seguros S/A representada 

por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a 

requerida ao pagamento de R$ 3.130,00 (três mil, cento e trinta reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso. Condeno, ainda, 

a requerida ao pagamento de 18% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004717-68.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Douglas Anastácio de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 04/07/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17771159) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17770732. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 21184804) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 21591105), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 22128718), reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Douglas 

Anastácio de Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da lide e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 
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seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que O 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) no ombro 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 04/07/2018 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Douglas Anastácio de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no ombro esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(04/07/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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JEAN SAMSON PIERRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024766-67.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jean Samson Pierre em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 11/07/2017, conforme Boletim de Acidente de Trânsito 

anexado (ID – 14605593) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID. 14605388. Pelo despacho inicial foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID- 18582501), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da ausência do laudo do IML. Conforme (ID – 

18201720) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora não impugnou a 

contestação. Manifestação da parte autora acerca do laudo pericial ao ID - 

18493040. Manifestação da parte requerida acerca do laudo pericial ao ID 

- 18582501. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Jean Samson Pierre em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo da lide, de carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo, da ausência do laudo 

do IML. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando que 

deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em punho direito”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/07/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em punho direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 289 de 759



QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em punho direito, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Jean Samson Pierre em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

punho direito, corrigido monetariamente data do sinistro (11/07/2017) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004128-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004128-76.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Eudes Borges de Oliveira em face de Bradesco Auto/Re Companhia 

De Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 21/04/2018, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 17674514) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID. 17674501. Pela decisão da, foi deferido os benefícios da justiça 

gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Na contestação (ID. 19757944), suscitou o 

requerido a preliminar da alteração do polo passivo da ação. Conforme 

consta no (ID – 20335338) foi realizada a tentativa de conciliação entre as 

partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A 

parte autora impugnou a contestação às fls. (ID – 20492673), reiterando 

os termos da inicial. As partes embora intimadas, não manifestam com 

relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Eudes Borges de Oliveira em face de 

Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede preliminar da alteração do polo passivo da 

ação. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como leve (25%) em estrutura 

craniofacial.” A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 
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a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/04/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura craniofacial, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em estrutura craniofacial, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), equivalente 

a R$ 3375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74. DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Eudes Borges de Oliveira em face de Bradesco Auto/Re Companhia De 

Seguros para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

3375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em estrutura 

craniofacial, corrigido monetariamente data do sinistro (21/04/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033939-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003524-86.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Itaú Seguros 

de Autos e Residência S/A representada por Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Sustenta que garante aos seus segurados 

danos elétricos nos termos e limites da apólice de seguro contratada. 

Informa que em 13/11/2016, 21/01/2017, 28/01/2016, 15/07/2016, 

08/08/2016, 12/08/2016 e 14/08/2017 respectivamente, as unidades 

consumidoras dos segurados Edmarcio Lopes da Silva, Vanderleia Pereira 

da Silva, Evandro Renato Dutra Elegda, Pamela Rocha de Souza, Magno 

Figueiredo, Stephani Palhano de Camargo, José Luiz Trindade , foram 

afetadas por um distúrbio elétrico, proveniente da rede de distribuição 

administrada pela requerida, o que culminou na danificação de 

equipamentos eletrônicos, tendo efetuado, em 08/12/2016, 27/01/2017, 

09/03/2017, 21/08/2017, 25/08/2017, 24/08/2017 e 21/09/2017, 

respectivamente, o pagamento de indenização aos segurados no valor de 

R$ 5.603,47 (cinco mil seiscentos e três reais e quarenta e sete 

centavos). Ao final requer a procedência da ação e a condenação da 

requerida ao pagamento de R$ 5.603,47 (cinco mil seiscentos e três reais 

e quarenta e sete centavos), acrescidos de juros e correção monetária a 

partir do efetivo pagamento. Deu à causa o valor de R$ 5.603,47 (cinco mil 

seiscentos e três reais e quarenta e sete centavos). Na decisão inicial ID 

11961710, foi designada audiência de conciliação, que ocorreu conforme 

termo ID 13200570, onde foi tentada a conciliação sem êxito. Citada a 

requerida ofertou a contestação conforme ID 13433870, suscitando, em 

sede de preliminar, a falta de interesse de agir, pela ausência de pedido 

administrativo e a ocorrência de prescrição. Impugnação à contestação de 

conforme ID 16014387. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento 

ajuizada por Itaú Seguros de Autos e Residência S/A representada por 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, cuja pretensão é a 

condenação da concessionária ao pagamento do importe de R$ 5.603,47 

(cinco mil seiscentos e três reais e quarenta e sete centavos), a título de 

ressarcimento de indenização paga ao segurado em decorrência de 

oscilações de energia por descargas elétricas. O deslinde da lide não 

carece de dilação probatória. Assim, observando aos princípios da 

brevidade e economia processual, passo a julgar antecipadamente a 

presente lide. Primeiramente, REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual/ carência da ação pela falta de interesse de agir sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que já se encontra pacificado o 
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entendimento no qual, mesmo não requerido na via administrativa, esse 

fato não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder 

Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. REJEITADAS as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a requerente que formalizou 

contrato de seguro com Edmarcio Lopes da Silva, Vanderleia Pereira da 

Silva, Evandro Renato Dutra Elegda, Pamela Rocha de Souza, Magno 

Figueiredo, Stephani Palhano de Camargo e José Luiz Trindade , e houve 

oscilações de energia na rede fornecida pela requerida, o que ocasionou 

na danificação em vários equipamentos eletrônicos. Com efeito, restou 

comprovado nos autos a má-prestação de serviços pela concessionária 

requerida, mormente porque houve dano nos aparelhos, decorrente das 

oscilações de energia elétrica, conforme se vê da prova documental 

acostada à inicial, regulação de sinistro da empresa de perícias e laudos 

técnicos. A seguradora demonstrou, ainda, sua legitimidade ativa e 

interesse de agir para a ação regressiva fundada em contrato de seguro 

com a prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se 

nos direitos daquele. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de 

direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem 

as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, 

porquanto subordinada ao art. 37, §6º da Constituição Federal e 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. A concessionária sustenta, contudo, 

que não há nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o 

sinistro ocorrido, alegando ocorrência de força maior. No entanto, a 

concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se 

em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6º 

da CF. Não houve qualquer iniciativa da requerida no sentido de 

demonstrar que os serviços de energia elétrica foram regularmente 

prestados no dia questionado, ônus que não se desincumbiu, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Assim, comprovado os danos e o nexo causal, a 

concessionária é obrigada a ressarcir a seguradora os valores pagos ao 

segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 188 do STF. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO de cobrança CONTRA EMPRESA 

FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. oscilação da tensão da rede 

elétrica. relação de consumo. responsabilidade objetiva. danos sofridos 

demonstrados. dever de indenizar configurado. sentença mantida - 

recurso desprovido. A apelante, na qualidade de concessionária de 

serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de 

descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, 

danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 O 

direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos 

direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, 

encontra guarida no art. 786 do Código Civil. (Ap 66681/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. 

DESCARGA ELÉTRICA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. 

PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida 

não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou 

defeito nas instalações internas do imóvel do autor, de onde decorre a 

responsabilidade da concessionária pelos danos constatados, pois na 

hipótese a sua responsabilidade é objetiva.” (TJSP – Apelação nº 

013366-52.2013.8.26.0196, Comarca de Franca, 31ª Câmara de Direito 

Privado, DJE 30/04/2014). Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação 

Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Itaú Seguros de Autos e 

Residência S/A representada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A e condeno a requerida ao pagamento de R$ 5.603,47 (cinco 

mil seiscentos e três reais e quarenta e sete centavos), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida 

ao pagamento de 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032883-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032883-81.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por HDI Seguros 

S/A representada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A. Sustenta que garante aos seus segurados danos elétricos nos 

termos e limites da apólice de seguro contratada. Informa que em 

29/10/2015, a unidade consumidora do segurado Demais Comercio de 

Confeccoes Ltda Epp, foi afetado por um distúrbio elétrico, proveniente da 

rede de distribuição administrada pela requerida, o que culminou na 

danificação de equipamentos eletrônicos, tendo efetuado, em 27/11/2015, 

o pagamento de indenização à segurada no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais). Ao final requer a procedência da ação e a condenação da 

requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de 

juros e correção monetária a partir do efetivo pagamento. Deu à causa o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Na decisão inicial ID 14755410, foi 

designada audiência de conciliação, que ocorreu conforme termo ID 

15917079, onde foi tentada a conciliação sem êxito. Citada a requerida 

ofertou a contestação conforme ID 15992178, suscitando, em sede de 

preliminar, a falta de interesse de agir, pela ausência de pedido 

administrativo. Impugnação à contestação de conforme ID 17199995. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por HDI Seguros S/A 

representada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

cuja pretensão é a condenação da concessionária ao pagamento do 

importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de ressarcimento de 

indenização paga ao segurado em decorrência de oscilações de energia 

por descargas elétricas. O deslinde da lide não carece de dilação 

probatória. Assim, observando aos princípios da brevidade e economia 

processual, passo a julgar antecipadamente a presente lide. 

Primeiramente, REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual/ 

carência da ação pela falta de interesse de agir sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que já se encontra pacificado o entendimento no qual, 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Alega a requerente que formalizou 

contrato de seguro com Demais Comercio de Confeccoes Ltda Epp, e 

houve oscilações de energia na rede fornecida pela requerida, o que 

ocasionou na danificação em vários equipamentos eletrônicos. Com efeito, 

restou comprovado nos autos a má-prestação de serviços pela 

concessionária requerida, mormente porque houve dano nos aparelhos, 

decorrente das oscilações de energia elétrica, conforme se vê da prova 

documental acostada à inicial, regulação de sinistro da empresa de 

perícias e laudos técnicos. A seguradora demonstrou, ainda, sua 

legitimidade ativa e interesse de agir para a ação regressiva fundada em 

contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao 

segurado, sub-rogando-se nos direitos daquele. A responsabilidade civil 

das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, 

dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de 

energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, §6º da 

Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor. A 

concessionária sustenta, contudo, que não há nexo de causalidade entre 

os danos apontados na inicial e o sinistro ocorrido, alegando ocorrência 

de força maior. No entanto, a concessionária não provou excludente de 

responsabilidade, impondo-se em consequência, a sua condenação em 

repará-los, a teor do art. 37, §6º da CF. Não houve qualquer iniciativa da 

requerida no sentido de demonstrar que os serviços de energia elétrica 

foram regularmente prestados no dia questionado, ônus que não se 

desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, comprovado os 

danos e o nexo causal, a concessionária é obrigada a ressarcir a 

seguradora os valores pagos ao segurado, nos termos do que dispõe a 

Súmula 188 do STF. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO de 
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cobrança CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

oscilação da tensão da rede elétrica. relação de consumo. 

responsabilidade objetiva. danos sofridos demonstrados. dever de 

indenizar configurado. sentença mantida - recurso desprovido. A 

apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de descargas atmosféricas que, 

atingindo a rede pública de energia elétrica, danifica bens de particulares, 

nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 O direito da seguradora de 

sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que 

competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 

786 do Código Civil. (Ap 66681/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no 

DJE 16/12/2014) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DESCARGA ELÉTRICA QUE 

PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida não possibilita afirmar a 

ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações 

internas do imóvel do autor, de onde decorre a responsabilidade da 

concessionária pelos danos constatados, pois na hipótese a sua 

responsab i l idade é  ob je t i va . ”  (TJSP –  Ape lação  n º 

013366-52.2013.8.26.0196, Comarca de Franca, 31ª Câmara de Direito 

Privado, DJE 30/04/2014). Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação 

Regressiva de Ressarcimento ajuizada por HDI Seguros S/A representada 

por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a 

requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida 

ao pagamento de 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027714-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MIRANDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027714-79.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Reginaldo Miranda de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 05/07/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 14906607) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID 14905655. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18201150) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Manifestação da parte autora concordando com 

o laudo pericial acostado (ID – 18351400). Devidamente citada, a requerida 

deixou decorrer o prazo sem apresentar contestação, conforme id 

20610192. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Reginaldo Miranda de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. A parte requerida, mesmo devidamente citada, não 

apresentou contestação, conforme certidão de ID – 20610192, razão pela 

qual decreto-lhe a revelia. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 

355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). A parte autora 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de Atendimento Médico, comprovando o acidente e atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente 

intensa (75%) em membro inferior esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 05/07/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 
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e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Reginaldo Miranda de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro 

inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (05/07/2018) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031812-10.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Jean Carlos Nogueira de Campos em face de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi 

vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 29/06/2016, conforme 

boletim de ocorrência anexado (ID – 15524140), que lhe causou a 

invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexados ao ID.15524103. Pelo despacho inicial, 

foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 18198322) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte 

requerida embora intimada, não apresentou contestação. A parte autora 

manifestou (ID – 18384360/19576038), pugnando pela decretação da 

revelia, bem como manifestou favorável ao laudo pericial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Jean Carlos 

Nogueira de Campos em face de Porto Seguro Companhia De Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. A requerida devidamente citada, não apresentou contestação 

conforme certidão ID.19460449razão pela qual decreto-lhe a revelia e 

verificando que a matéria é unicamente de direito, não havendo 

necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao julgamento da 

lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código de Processo Civil. Não 

obstante a revelia da parte ré, que traz a presunção da veracidade dos 

fatos articulados, da análise dos autos que a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente leve (25%) em mão direita”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/06/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 
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nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em mão direita, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em mão direita, em um grau 

de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 

2362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º 

da Lei 6.194/74. DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Jean Carlos Nogueira de Campos em face de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em mão direita, corrigido monetariamente data do 

sinistro (29/06/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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Processo Número: 1009548-96.2018.8.11.0041
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(ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009548-96.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Cícero José da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 10/10/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 12654088) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 12654054. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 13447112) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 13248919), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide, a ausência de 

requerimento administrativo prévio e o comprovante de endereço em nome 

de terceiro. A parte autora apresentou impugnação à contestação por 

meio do ID 13388482, reiterando os termos da exordial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Cícero José da 

Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da lide, a ausência de requerimento 

administrativo prévio e o comprovante de endereço em nome de terceiro. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 
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a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 

ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como 

intensa (75%) no ombro direito e residual (10%) no pé esquerdo”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 10/10/2017 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável e para o pé esquerdo, o percentual incidente será de 

até 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável. Nesse 

sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento) e residual no pé esquerdo em um 

grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) e 10% (dez por cento) do valor máximo indenizável de 50% 

(cinquenta por cento), equivalente a R$ 675,00 (seiscentos e setenta e 

cinco reais) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 

3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 3.206,25 (três mil duzentos e seis reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Cícero José da Silva em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 3.206,25 (três mil duzentos e seis reais e vinte 

e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente no ombro direito e no pé esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (10/10/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029225-49.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A 

representada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Sustenta que garante aos seus segurados danos elétricos nos termos e 

limites da apólice de seguro contratada. Informa que as unidades 

consumidoras dos segurados Moacir Marques Salmazo, Cooperativa 

Agricola Lucas do Rio Verde Ltda, Hugo Henrique Garcia, Dulce Nied e 

Maria Aparecida Covezzi do Val, foram afetadas por um distúrbio elétrico, 

proveniente da rede de distribuição administrada pela requerida, o que 

culminou na danificação de equipamentos eletrônicos, tendo efetuado, em 

02/03/2015, 02/03/2015, 04/03/2015, 06/03/2015, 16/04/2015, 

respectivamente, o pagamento de indenização aos segurados no valor de 

R$ 47.891,90 (quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e 

noventa centavos).. Ao final requer a procedência da ação e a 

condenação da requerida ao pagamento de R$ 47.891,90 (quarenta e sete 

mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa centavos), acrescidos de 

juros e correção monetária a partir do efetivo pagamento. Deu à causa o 

valor de R$ 47.891,90 (quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e um 

reais e noventa centavos). Na decisão inicial ID 9964607, foi designada 

audiência de conciliação, que ocorreu conforme termo ID 12750090, onde 

foi tentada a conciliação sem êxito. Citada a requerida ofertou a 

contestação conforme ID 12965416, suscitando, em sede de preliminar, a 

falta de interesse de agir, pela ausência de pedido administrativo e 

necessidade de desmembramento dos pedidos. Impugnação à 

contestação de conforme ID 17677960. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

por Mapfre Seguros Gerais S/A representada por Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, cuja pretensão é a condenação da 

concessionária ao pagamento do importe de R$ 47.891,90 (quarenta e 

sete mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa centavos), a título de 

ressarcimento de indenização paga ao segurado em decorrência de 

oscilações de energia por descargas elétricas. O deslinde da lide não 

carece de dilação probatória. Assim, observando aos princípios da 

brevidade e economia processual, passo a julgar antecipadamente a 

presente lide. Primeiramente, REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual/ carência da ação pela falta de interesse de agir sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que já se encontra pacificado o 

entendimento no qual, mesmo não requerido na via administrativa, esse 

fato não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder 

Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. E mais, não há 

necessidade de ajuizamento de ações diversas, uma vez que há um liame 

entre eles que permite o ajuizamento conjunto. REJEITADAS as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a requerente que formalizou 

contrato de seguro com Moacir Marques Salmazo, Cooperativa Agricola 

Lucas do Rio Verde Ltda, Hugo Henrique Garcia, Dulce Nied e Maria 

Aparecida Covezzi do Val, e houve oscilações de energia na rede 

fornecida pela requerida, o que ocasionou na danificação em vários 

equipamentos eletrônicos. Com efeito, restou comprovado nos autos a 

má-prestação de serviços pela concessionária requerida, mormente 

porque houve dano nos aparelhos, decorrente das oscilações de energia 

elétrica, conforme se vê da prova documental acostada à inicial, regulação 

de sinistro da empresa de perícias e laudos técnicos. A seguradora 

demonstrou, ainda, sua legitimidade ativa e interesse de agir para a ação 

regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da 

indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos daquele. A 

responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras 

de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de 

fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 

37, §6º da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

A concessionária sustenta, contudo, que não há nexo de causalidade 

entre os danos apontados na inicial e o sinistro ocorrido, alegando 

ocorrência de força maior. No entanto, a concessionária não provou 

excludente de responsabilidade, impondo-se em consequência, a sua 

condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6º da CF. Não houve 

qualquer iniciativa da requerida no sentido de demonstrar que os serviços 

de energia elétrica foram regularmente prestados no dia questionado, 

ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, 

comprovado os danos e o nexo causal, a concessionária é obrigada a 

ressarcir a seguradora os valores pagos ao segurado, nos termos do que 

dispõe a Súmula 188 do STF. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO de 

cobrança CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

oscilação da tensão da rede elétrica. relação de consumo. 

responsabilidade objetiva. danos sofridos demonstrados. dever de 

indenizar configurado. sentença mantida - recurso desprovido. A 

apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de descargas atmosféricas que, 

atingindo a rede pública de energia elétrica, danifica bens de particulares, 

nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 O direito da seguradora de 

sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que 

competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 

786 do Código Civil. (Ap 66681/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no 

DJE 16/12/2014) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DESCARGA ELÉTRICA QUE 

PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida não possibilita afirmar a 

ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações 

internas do imóvel do autor, de onde decorre a responsabilidade da 

concessionária pelos danos constatados, pois na hipótese a sua 

responsab i l idade é  ob je t i va . ”  (TJSP –  Ape lação  n º 

013366-52.2013.8.26.0196, Comarca de Franca, 31ª Câmara de Direito 

Privado, DJE 30/04/2014). Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A representada por 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a 

requerida ao pagamento de R$ 47.891,90 (quarenta e sete mil, oitocentos 

e noventa e um reais e noventa centavos), a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 

18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste a autora o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026803-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026803-67.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Liberty Seguros S/A em face 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Sustenta que 

garante aos seus segurados danos elétricos nos termos e limites da 

apólice de seguro contratada. Informa que em 23/10/2016 a unidade 

consumidora do segurado Hotel Diplomata foi afetada por um distúrbio 

elétrico, proveniente da rede de distribuição administrada pela requerida, o 
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que culminou na danificação de equipamentos eletrônicos, tendo efetuado, 

em 21/12/2016, respectivamente, o pagamento de indenização aos 

segurados no valor de R$ 16.957,80 (dezesseis mil e novecentos e 

cinquenta e sete reais e oitenta centavos). Ao final requer a procedência 

da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 16.957,80 

(dezesseis mil e novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), 

acrescidos de juros e correção monetária a partir do efetivo pagamento. 

Deu à causa o valor de R$ 16.957,80 (dezesseis mil e novecentos e 

cinquenta e sete reais e oitenta centavos). Na decisão inicial ID 16265531, 

foi designada audiência de conciliação, que ocorreu conforme termo ID 

17930976, onde foi tentada a conciliação sem êxito. Citada a requerida 

ofertou a contestação conforme ID 18215474, suscitando, em sede de 

preliminar, a falta de interesse de agir, pela ausência de pedido 

administrativo. Impugnação à contestação de conforme ID 19173710. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança ajuizada por Liberty Seguros S/A representada por 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, cuja pretensão é a 

condenação da concessionária ao pagamento do importe de R$ 16.957,80 

(dezesseis mil e novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), 

a título de ressarcimento de indenização paga ao segurado em 

decorrência de oscilações de energia por descargas elétricas. O deslinde 

da lide não carece de dilação probatória. Assim, observando aos 

princípios da brevidade e economia processual, passo a julgar 

antecipadamente a presente lide. Primeiramente, REJEITO a preliminar de 

ausência de interesse processual/ carência da ação pela falta de 

interesse de agir sob o argumento de que não houve pedido administrativo 

antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que já se encontra 

pacificado o entendimento no qual, mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

REJEITADA a preliminar, passo a análise do mérito. Alega a requerente 

que formalizou contrato de seguro com Hotel Diplomata, e houve 

oscilações de energia na rede fornecida pela requerida, o que ocasionou 

na danificação em vários equipamentos eletrônicos. Com efeito, restou 

comprovado nos autos a má-prestação de serviços pela concessionária 

requerida, mormente porque houve dano nos aparelhos, decorrente das 

oscilações de energia elétrica, conforme se vê da prova documental 

acostada à inicial, regulação de sinistro da empresa de perícias e laudos 

técnicos. A seguradora demonstrou, ainda, sua legitimidade ativa e 

interesse de agir para a ação regressiva fundada em contrato de seguro 

com a prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se 

nos direitos daquele. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de 

direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem 

as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, 

porquanto subordinada ao art. 37, §6º da Constituição Federal e 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. A concessionária sustenta, contudo, 

que não há nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o 

sinistro ocorrido, alegando ocorrência de força maior. No entanto, a 

concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se 

em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6º 

da CF. Não houve qualquer iniciativa da requerida no sentido de 

demonstrar que os serviços de energia elétrica foram regularmente 

prestados no dia questionado, ônus que não se desincumbiu, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Assim, comprovado os danos e o nexo causal, a 

concessionária é obrigada a ressarcir a seguradora os valores pagos ao 

segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 188 do STF. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO de cobrança CONTRA EMPRESA 

FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. oscilação da tensão da rede 

elétrica. relação de consumo. responsabilidade objetiva. danos sofridos 

demonstrados. dever de indenizar configurado. sentença mantida - 

recurso desprovido. A apelante, na qualidade de concessionária de 

serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de 

descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, 

danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 O 

direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos 

direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, 

encontra guarida no art. 786 do Código Civil. (Ap 66681/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. 

DESCARGA ELÉTRICA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. 

PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida 

não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou 

defeito nas instalações internas do imóvel do autor, de onde decorre a 

responsabilidade da concessionária pelos danos constatados, pois na 

hipótese a sua responsabilidade é objetiva.” (TJSP – Apelação nº 

013366-52.2013.8.26.0196, Comarca de Franca, 31ª Câmara de Direito 

Privado, DJE 30/04/2014). Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança ajuizada por Liberty Seguros S/A representada por Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao 

pagamento de R$ 16.957,80 (dezesseis mil e novecentos e cinquenta e 

sete reais e oitenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

do desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 18% sobre 

o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

a autora o interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002711-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002711-88.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jaqueline Campos Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 26/08/2018 conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17486119) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17486112. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19679617) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 19577492), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide, a ausência de 

requerimento administrativo prévio e o comprovante de residência em 

nome de terceiro. A parte autora impugnou a contestação (ID – 20377026), 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Jaqueline Campos Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da lide, a ausência de requerimento administrativo prévio e o 

comprovante de residência em nome de terceiro. Em relação a preliminar 

de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria 

constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a 

função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima 

para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 
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COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “incapacidade física como leve (25%) em segmento 

da coluna lombar ”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 26/08/2018 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em segmento da coluna lombar, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em segmento da coluna 

lombar, em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Jaqueline Campos Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em segmento da coluna lombar, corrigido 

monetariamente data do sinistro (26/08/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 
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acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044471-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA ALVES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044471-51.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Nubia Alves Duarte do Espirito Santo em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 29/10/2018, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 17177071) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17177063. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19638368) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 17834975), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

ausência de requerimento administrativo prévio e o comprovante de 

residência em nome de terceiro. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou de apresentar impugnação à contestação. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Nubia Alves 

Duarte do Espirito Santo em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, ausência de 

requerimento administrativo prévio e o comprovante de endereço em nome 

de terceiro. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 

ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente intensa (75%) no 5º dedo da 

mão esquerda”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 
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indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do 5º dedo da mão esquerda, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 10% (dez por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no 5º dedo da mão esquerda, 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 10% (dez por cento), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Nubia Alves Duarte do Espirito Santo em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do R$ 1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no 

5º dedo da mão esquerda, corrigido monetariamente data do sinistro 

(29/10/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018966-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018966-58.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por 

Allianz Seguros S/A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A. Sustenta que garante aos seus segurados danos 

elétricos nos termos e limites da apólice de seguro contratada. Informa que 

em 31/05/2017 a unidade consumidora do segurado Posto da Divisa Ltda. 

foi afetada por um distúrbio elétrico, proveniente da rede de distribuição 

administrada pela requerida, o que culminou na danificação de 

equipamentos eletrônicos, tendo efetuado, em 10/07/2017, 

respectivamente, o pagamento de indenização aos segurados no valor de 

R$ 6.352,20 (seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos). 

Ao final requer a procedência da ação e a condenação da requerida ao 

pagamento de R$ 6.352,20 (seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e 

vinte centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir do 

efetivo pagamento. Deu à causa o valor de R$ 6.352,20 (seis mil, 

trezentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos). Na decisão inicial ID 

13953586, foi designada audiência de conciliação, que ocorreu conforme 

termo ID 14868053, onde foi tentada a conciliação sem êxito. Citada a 

requerida ofertou a contestação conforme ID 19413781, suscitando, em 

sede de preliminar, a falta de interesse de agir, pela ausência de pedido 

administrativo, sustentando, ainda a ausência de documentos 

indispensáveis a propositura da ação. Impugnação à contestação de 

conforme ID 20948233. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Allianz 

Seguros S/A representada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, cuja pretensão é a condenação da concessionária ao 

pagamento do importe de R$ 6.352,20 (seis mil, trezentos e cinquenta e 

dois reais e vinte centavos), a título de ressarcimento de indenização paga 

ao segurado em decorrência de oscilações de energia por descargas 

elétricas. O deslinde da lide não carece de dilação probatória. Assim, 

observando aos princípios da brevidade e economia processual, passo a 

julgar antecipadamente a presente lide. Primeiramente, REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual/ carência da ação pela 

falta de interesse de agir sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

já se encontra pacificado o entendimento no qual, mesmo não requerido na 

via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Da mesma forma não pertine a alegação da ausência dos documentos 

essenciais para o ajuizamento da ação, uma vez que comprovada a 

relação entre as partes, e o pagamento (ID 13929173), bem como a causa 

do dano que o autor busca ser ressarcido (13929047). REJEITADAS as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a requerente que formalizou 

contrato de seguro com Posto da Divisa Ltda., e houve oscilações de 

energia na rede fornecida pela requerida, o que ocasionou na danificação 

em vários equipamentos eletrônicos. Com efeito, restou comprovado nos 

autos a má-prestação de serviços pela concessionária requerida, 

mormente porque houve dano nos aparelhos, decorrente das oscilações 

de energia elétrica, conforme se vê da prova documental acostada à 

inicial, regulação de sinistro da empresa de perícias e laudos técnicos. A 

seguradora demonstrou, ainda, sua legitimidade ativa e interesse de agir 

para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do 

pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos 

daquele. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as 
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concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto 

subordinada ao art. 37, §6º da Constituição Federal e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. A concessionária sustenta, contudo, que não há 

nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro 

ocorrido, alegando ocorrência de força maior. No entanto, a 

concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se 

em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6º 

da CF. Não houve qualquer iniciativa da requerida no sentido de 

demonstrar que os serviços de energia elétrica foram regularmente 

prestados no dia questionado, ônus que não se desincumbiu, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Assim, comprovado os danos e o nexo causal, a 

concessionária é obrigada a ressarcir a seguradora os valores pagos ao 

segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 188 do STF. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO de cobrança CONTRA EMPRESA 

FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. oscilação da tensão da rede 

elétrica. relação de consumo. responsabilidade objetiva. danos sofridos 

demonstrados. dever de indenizar configurado. sentença mantida - 

recurso desprovido. A apelante, na qualidade de concessionária de 

serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de 

descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, 

danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 O 

direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos 

direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, 

encontra guarida no art. 786 do Código Civil. (Ap 66681/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. 

DESCARGA ELÉTRICA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. 

PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida 

não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou 

defeito nas instalações internas do imóvel do autor, de onde decorre a 

responsabilidade da concessionária pelos danos constatados, pois na 

hipótese a sua responsabilidade é objetiva.” (TJSP – Apelação nº 

013366-52.2013.8.26.0196, Comarca de Franca, 31ª Câmara de Direito 

Privado, DJE 30/04/2014). Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança ajuizada por Allianz Seguros S/A representada por Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao 

pagamento de R$ 6.352,20 (seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e 

vinte centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do 

desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 18% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

a autora o interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003598-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DAS PALMEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANAWIA BARBOSA CUNHA (REQUERIDO)

EVANDO DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003598-09.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Condomínio Residencial 

Torres das Palmeiras em desfavor de Evando de Lara e Fanawia Barbosa 

Cunha. Formulado pedido de desistência conforme ID nº 27995281, antes 

da citação das partes requeridas. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora conforme 

ID nº 27995281, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, 

visto que a desistência ocorreu antes da triangularização processual. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032908-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032908-26.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Rosana dos Santos em desfavor de CVC Brasil – 

Operadora e Agência de Viagens S/A, pato do Mato Tur Viagens e 

Turismo Ltda. e TUIUTUR Viagens e Turismo Ltda. As partes formularam 

acordo conforme ID 24914029, requerendo a homologação do mesmo e a 

extinção do processo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme ID 

24914029, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO 

EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

custas e honorários. Expeça-se o competente alvará para levantamento, 

no caso de pagamento voluntario pelas partes. Considerando que as 

partes renunciaram o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

e comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022927-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022927-07.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Telefônica Brasil S/A opôs Embargos de Declaração da sentença ID 

31157845, buscando a revisitação da sentença que julgou parcialmente 

procedente o pedido do autor. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando for 

necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC. No caso dos autos vislumbro que não 

prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, na medida em que a 

decisão lançada nos autos não está eivada de qualquer omissão, 

contradição, obscuridade ou ambiguidade que ampare a presente 

inconformidade, já que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou 

de direito – estão expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua 

conclusão implica em erro de julgamento. Assim, não há que se falar em 

omissão ou contradição, uma vez que o embargante pretende tão somente 

a rediscussão da matéria a fim de adequá-la ao seu entendimento, o que 

não é possível em sede de Embargos de Declaração. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA [.] 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA [.] 1. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 
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IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA [.] 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA [...] 1. O 

inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o 

decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a 

revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos 

estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. In casu, os embargos de 

declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que 

unanimemente decidido pelo acórdão embargado, inobservando a 

embargante que os restritos limites desse recurso não permitem o 

rejulgamento da causa. 3. Embargos de declaração desprovidos, com 

aplicação de multa. (AO 2039 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira 

Turma, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 

03-08-2017 PUBLIC 04-08-2017) .  PREQUESTIONAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-SC - ED: 

03076942020188240018 Chapecó 0307694-20.2018.8.24.0018, Relator: 

Margani de Mello, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Turma 

Recursal) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE DANOS 

MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. 

SÚMULA 7/STJ. 1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de 

rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento. 2. Hipótese em que o acórdão 

embargado concluiu: a) na hipótese dos autos, rever a proporção da 

incapacidade para fixar o valor da pensão mensal demanda revolvimento 

fático-probatório, impossível nesta via recursal ante o óbice da Súmula 

7/STJ; b) quanto à comprovação dos danos e ao valor determinado a título 

de indenização, o Tribunal de origem, após análise dos fatos e provas, 

concluiu estarem ajustados aos limites que os órgãos julgadores vêm 

adotando em casos análogos. Assim, consigna-se que iniciar qualquer 

juízo valorativo a fim de adotar posicionamento distinto do alcançado pela 

Corte a quo, para acolher a tese do recorrente, excederia as razões 

colacionadas no aresto impugnado, implicando revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o 

disposto na Súmula 7/STJ. 3. Os argumentos do embargante denotam 

mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se 

prestando os Aclaratórios a esse fim. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1816363 RJ 2019/0105957-0, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019) Ademais, é 

importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de 

Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual 

irresignação do embargante deve ser levada para nova apreciação, sendo 

os embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, REJEITO os Embargos ID 31393811 e 

mantenho integralmente a sentença ID 31157845. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020530-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020530-72.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por 

Bradesco Auto RE Companhia de Seguros em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Sustenta que garante aos seus 

segurados danos elétricos nos termos e limites da apólice de seguro 

contratada. Informa que a unidade consumidora dos segurados Geane 

Rodrigues dos Santos e Marcio Alvin Vargas foram afetadas por um 

distúrbio elétrico, proveniente da rede de distribuição administrada pela 

requerida, o que culminou na danificação de equipamentos eletrônicos, 

tendo efetuado o pagamento de indenização aos segurados no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Ao final requer a procedência da ação e a 

condenação da requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

acrescidos de juros e correção monetária a partir do efetivo pagamento. 

Deu à causa o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Na decisão inicial ID 

16882000, foi designada audiência de conciliação, que ocorreu conforme 

termo ID 18560044, onde foi tentada a conciliação sem êxito. Citada a 

requerida ofertou a contestação conforme ID 19002321, suscitando, em 

sede de preliminar, a ausência de documentos indispensáveis a 

propositura da ação. Não houve apresentação de impugnação. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança ajuizada por Bradesco Auto RE Companhia de Seguros 

representada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

cuja pretensão é a condenação da concessionária ao pagamento do 

importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de ressarcimento de 

indenização paga ao segurado em decorrência de oscilações de energia 

por descargas elétricas. O deslinde da lide não carece de dilação 

probatória. Assim, observando aos princípios da brevidade e economia 

processual, passo a julgar antecipadamente a presente lide. Não pertine a 

alegação da ausência dos documentos essenciais para o ajuizamento da 

ação, uma vez que comprovada a relação entre as partes, a juntada de 

faturas elétricas em nada alteram o objeto da lide, visto que não se discute 

o teor das mesmas. REJEITADAS as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a requerente que formalizou contrato de seguro com Geane 

Rodrigues dos Santos e Marcio Alvin Vargas, e houve oscilações de 

energia na rede fornecida pela requerida, o que ocasionou na danificação 

em vários equipamentos eletrônicos. Com efeito, restou comprovado nos 

autos a má-prestação de serviços pela concessionária requerida, 

mormente porque houve dano nos aparelhos, decorrente das oscilações 

de energia elétrica, conforme se vê da prova documental acostada à 

inicial, regulação de sinistro da empresa de perícias e laudos técnicos. A 

seguradora demonstrou, ainda, sua legitimidade ativa e interesse de agir 

para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do 

pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos 

daquele. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as 

concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto 

subordinada ao art. 37, §6º da Constituição Federal e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. A concessionária sustenta, contudo, que não há 

nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro 

ocorrido, alegando ocorrência de força maior. No entanto, a 

concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se 

em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6º 

da CF. Não houve qualquer iniciativa da requerida no sentido de 

demonstrar que os serviços de energia elétrica foram regularmente 

prestados no dia questionado, ônus que não se desincumbiu, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Assim, comprovado os danos e o nexo causal, a 

concessionária é obrigada a ressarcir a seguradora os valores pagos ao 

segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 188 do STF. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO de cobrança CONTRA EMPRESA 

FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. oscilação da tensão da rede 

elétrica. relação de consumo. responsabilidade objetiva. danos sofridos 

demonstrados. dever de indenizar configurado. sentença mantida - 

recurso desprovido. A apelante, na qualidade de concessionária de 

serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de 

descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, 

danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 O 

direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos 

direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, 

encontra guarida no art. 786 do Código Civil. (Ap 66681/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. 

DESCARGA ELÉTRICA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. 

PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida 

não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou 

defeito nas instalações internas do imóvel do autor, de onde decorre a 

responsabilidade da concessionária pelos danos constatados, pois na 

hipótese a sua responsabilidade é objetiva.” (TJSP – Apelação nº 

013366-52.2013.8.26.0196, Comarca de Franca, 31ª Câmara de Direito 

Privado, DJE 30/04/2014). Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de 
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Cobrança ajuizada por Bradesco Auto RE Companhia de Seguros 

representada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e 

condeno a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)., a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso. Condeno, ainda, 

a requerida ao pagamento de 18% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022499-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEMMON VEIGA GUZZO OAB - SP187799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022499-88.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por 

Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais em desfavor de ENERGISA Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A Sustenta que garante aos seus 

segurados danos elétricos nos termos e limites da apólice de seguro 

contratada. Informa que a unidade consumidora dos segurados Paetto 

Veiculos e Imagem Digital e Prótese Ltda, foram afetados por um distúrbio 

elétrico, proveniente da rede de distribuição administrada pela requerida, o 

que culminou na danificação de equipamentos eletrônicos, tendo efetuado 

o pagamento de indenização à segurada no valor de R$ R$ R$ 9.884,60, 

(nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos). Ao 

final requer a procedência da ação e a condenação da requerida ao 

pagamento de R$ R$ 9.884,60, (nove mil, oitocentos e oitenta e quatro 

reais e sessenta centavos), acrescidos de juros e correção monetária a 

partir do efetivo pagamento. Deu à causa o valor de R$ 9.884,60, (nove 

mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos). Na decisão 

inicial ID 18767556, foi designada audiência de conciliação, que ocorreu 

conforme termo ID 20777662, onde foi tentada a conciliação sem êxito. 

Citada a requerida ofertou a contestação conforme ID 20962447, 

suscitando, em sede de preliminar, a falta de interesse de agir, pela 

ausência de pedido administrativo. Impugnação à contestação de 

conforme ID 21237780. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de 

Danos ajuizada por Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais em desfavor de 

ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, cuja pretensão é a 

condenação da concessionária ao pagamento do importe de R$ 9.884,60, 

(nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), a título 

de ressarcimento de indenização paga ao segurado em decorrência de 

oscilações de energia por descargas elétricas. O deslinde da lide não 

carece de dilação probatória. Assim, observando aos princípios da 

brevidade e economia processual, passo a julgar antecipadamente a 

presente lide. Primeiramente, REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual/ carência da ação pela falta de interesse de agir sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que já se encontra pacificado o 

entendimento no qual, mesmo não requerido na via administrativa, esse 

fato não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder 

Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. REJEITADA a 

preliminar, passo a analise do mérito. Alega a requerente que formalizou 

contrato de seguro com Paetto Veiculos e Imagem Digital e Prótese Ltda, e 

houve oscilações de energia na rede fornecida pela requerida, o que 

ocasionou na danificação em vários equipamentos eletrônicos. Com efeito, 

restou comprovado nos autos a má-prestação de serviços pela 

concessionária requerida, mormente porque houve dano nos aparelhos, 

decorrente das oscilações de energia elétrica, conforme se vê da prova 

documental acostada à inicial, regulação de sinistro da empresa de 

perícias e laudos técnicos. A seguradora demonstrou, ainda, sua 

legitimidade ativa e interesse de agir para a ação regressiva fundada em 

contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao 

segurado, sub-rogando-se nos direitos daquele. A responsabilidade civil 

das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, 

dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de 

energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, §6º da 

Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor. A 

concessionária sustenta, contudo, que não há nexo de causalidade entre 

os danos apontados na inicial e o sinistro ocorrido, alegando ocorrência 

de força maior. No entanto, a concessionária não provou excludente de 

responsabilidade, impondo-se em consequência, a sua condenação em 

repará-los, a teor do art. 37, §6º da CF. Não houve qualquer iniciativa da 

requerida no sentido de demonstrar que os serviços de energia elétrica 

foram regularmente prestados no dia questionado, ônus que não se 

desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, comprovado os 

danos e o nexo causal, a concessionária é obrigada a ressarcir a 

seguradora os valores pagos ao segurado, nos termos do que dispõe a 

Súmula 188 do STF. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO de 

cobrança CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

oscilação da tensão da rede elétrica. relação de consumo. 

responsabilidade objetiva. danos sofridos demonstrados. dever de 

indenizar configurado. sentença mantida - recurso desprovido. A 

apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de descargas atmosféricas que, 

atingindo a rede pública de energia elétrica, danifica bens de particulares, 

nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 O direito da seguradora de 

sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que 

competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 

786 do Código Civil. (Ap 66681/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no 

DJE 16/12/2014) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DESCARGA ELÉTRICA QUE 

PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida não possibilita afirmar a 

ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações 

internas do imóvel do autor, de onde decorre a responsabilidade da 

concessionária pelos danos constatados, pois na hipótese a sua 

responsab i l idade é  ob je t i va . ”  (TJSP –  Ape lação  n º 

013366-52.2013.8.26.0196, Comarca de Franca, 31ª Câmara de Direito 

Privado, DJE 30/04/2014). Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação 

Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Porto Seguro Cia. De 

Seguros Gerais em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A e condeno a requerida ao pagamento de R$ 9.884,60, (nove 

mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso. Condeno, ainda, 

a requerida ao pagamento de 18% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039683-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039683-91.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por 

Bradesco Auto RE Companhia de Seguros em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Sustenta que garante aos seus 

segurados danos elétricos nos termos e limites da apólice de seguro 

contratada. Informa que em 20/05/2017, a unidade consumidora do 

segurado Condomínio Residencial Vivere foi afetado por um distúrbio 

elétrico, proveniente da rede de distribuição administrada pela requerida, o 

que culminou na danificação de equipamentos eletrônicos, tendo efetuado 

o pagamento de indenização aos segurados no valor de R$ 4.592,19 

(quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e dezenove centavos).. Ao 

final requer a procedência da ação e a condenação da requerida ao 

pagamento de R$ 4.592,19 (quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e 

dezenove centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir do 

efetivo pagamento. Deu à causa o valor de R$ 4.592,19 (quatro mil, 

quinhentos e noventa e dois reais e dezenove centavos). Na decisão 

inicial ID 17498375, foi designada audiência de conciliação, que ocorreu 

conforme termo ID 19404523, onde foi tentada a conciliação sem êxito. 

Citada a requerida ofertou a contestação conforme ID 19456286, 

suscitando, em sede de preliminar, a ausência de documentos 

indispensáveis a propositura da ação. Não houve apresentação de 

impugnação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Bradesco Auto RE 

Companhia de Seguros representada por Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, cuja pretensão é a condenação da 

concessionária ao pagamento do importe de R$ 4.592,19 (quatro mil, 

quinhentos e noventa e dois reais e dezenove centavos), a título de 

ressarcimento de indenização paga ao segurado em decorrência de 

oscilações de energia por descargas elétricas. O deslinde da lide não 

carece de dilação probatória. Assim, observando aos princípios da 

brevidade e economia processual, passo a julgar antecipadamente a 

presente lide. Não pertine a alegação da ausência dos documentos 

essenciais para o ajuizamento da ação, uma vez que comprovada a 

relação entre as partes, a juntada de faturas elétricas em nada alteram o 

objeto da lide, visto que não se discute o teor das mesmas. REJEITADAS 

as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a requerente que 

formalizou contrato de seguro com Condominio Residencial Vivere, e 

houve oscilações de energia na rede fornecida pela requerida, o que 

ocasionou na danificação em vários equipamentos eletrônicos. Com efeito, 

restou comprovado nos autos a má-prestação de serviços pela 

concessionária requerida, mormente porque houve dano nos aparelhos, 

decorrente das oscilações de energia elétrica, conforme se vê da prova 

documental acostada à inicial, regulação de sinistro da empresa de 

perícias e laudos técnicos. A seguradora demonstrou, ainda, sua 

legitimidade ativa e interesse de agir para a ação regressiva fundada em 

contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao 

segurado, sub-rogando-se nos direitos daquele. A responsabilidade civil 

das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, 

dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de 

energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, §6º da 

Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor. A 

concessionária sustenta, contudo, que não há nexo de causalidade entre 

os danos apontados na inicial e o sinistro ocorrido, alegando ocorrência 

de força maior. No entanto, a concessionária não provou excludente de 

responsabilidade, impondo-se em consequência, a sua condenação em 

repará-los, a teor do art. 37, §6º da CF. Não houve qualquer iniciativa da 

requerida no sentido de demonstrar que os serviços de energia elétrica 

foram regularmente prestados no dia questionado, ônus que não se 

desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, comprovado os 

danos e o nexo causal, a concessionária é obrigada a ressarcir a 

seguradora os valores pagos ao segurado, nos termos do que dispõe a 

Súmula 188 do STF. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO de 

cobrança CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

oscilação da tensão da rede elétrica. relação de consumo. 

responsabilidade objetiva. danos sofridos demonstrados. dever de 

indenizar configurado. sentença mantida - recurso desprovido. A 

apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de descargas atmosféricas que, 

atingindo a rede pública de energia elétrica, danifica bens de particulares, 

nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 O direito da seguradora de 

sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que 

competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 

786 do Código Civil. (Ap 66681/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no 

DJE 16/12/2014) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DESCARGA ELÉTRICA QUE 

PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida não possibilita afirmar a 

ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações 

internas do imóvel do autor, de onde decorre a responsabilidade da 

concessionária pelos danos constatados, pois na hipótese a sua 

responsab i l idade é  ob je t i va . ”  (TJSP –  Ape lação  n º 

013366-52.2013.8.26.0196, Comarca de Franca, 31ª Câmara de Direito 

Privado, DJE 30/04/2014). Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança ajuizada por Bradesco Auto RE Companhia de Seguros 

representada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e 

condeno a requerida ao pagamento de R$ 4.592,19 (quatro mil, quinhentos 

e noventa e dois reais e dezenove centavos), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida 

ao pagamento de 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002777-68.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Luciene Aparecida Gomes Torres em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 05/06/2017, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 17496334) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 174969300. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19677758) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 18604651), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. A parte autora, mesmo devidamente 

intimada, deixou de apresentar impugnação, conforme ID 26010779. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Luciene 

Aparecida Gomes Torres em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo e a ausência de requerimento 

administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 
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consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro superior direito”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 05/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Luciene Aparecida Gomes Torres em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (05/06/2017) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 
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voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043369-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO NUNES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043369-91.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Vitor Hugo Nunes Camargo em face de Seguradora Líder Do 

Consorcio Do Seguro DPVAT SA. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 16/08/2018, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 17018094), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais 

e cinquenta centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexados ao ID.17017490. Pelo despacho inicial, 

foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 19637995) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 18375011), alega à requerida, preliminarmente, da retificação do polo 

passivo da ação, de carência da ação ante a satisfação da indenização 

na esfera administrativa. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

21926296), reiterando os termos da exordial. Manifestação da parte 

requerida acerca do laudo pericial (ID – 25808887). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Vitor Hugo Nunes 

Camargo em face de Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT 

SA. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, a preliminar de retificação do 

polo passivo da ação, de carência da ação ante a satisfação da 

indenização na esfera administrativa. Defiro o requerido, e determino a 

retificação do polo passivo da presente ação, proceda Sr. Gestora a 

alteração no Sistema. REJEITO a preliminar de carência da ação sob o 

argumento de ausência de interesse processual porque já houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação eis que mesmo 

requerido na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de 

imediato e prévio acesso ao Judiciário, garantia Constitucional, uma vez 

que se busca receber a diferença do valor pago pela requerida. Dessa 

forma comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze 

reais e cinquenta centavos). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico , 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 16/08/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

direito, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74. Considerando que a parte requerente já recebeu 

administrativamente o valor R$ 1687,50 , conforme ID - 25808887, resta 

um saldo a receber equivalente a R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais 

e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 
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autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Vitor Hugo Nunes Camargo em face de Seguradora Líder Do 

Consorcio Do Seguro DPVAT AS. para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em membro inferior direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (16/08/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005673-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA REGINA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005673-84.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, proposta por Tamara Regina Gomes da Silva em face de 

Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA. Sustenta a parte 

autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

20/05/2018, conforme certidão de ocorrência anexado (ID – 17909330) 

que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim 

de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ao ID – 17908647. 

Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme (ID – 23077306) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 22719516), alega à requerida, a preliminar da 

ausência de documentos indispensáveis ao processamento da demanda. 

A parte autora impugnou a contestação (23077306/24044927), reiterando 

os termos da inicial, bem como manifestou favorável ao laudo pericial. A 

parte requerida embora intimada não manifestou com relação ao laudo 

pericial; Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Tamara Regina Gomes da Silva em face de 

Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou, a preliminar da ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento da demanda. Ainda, em 

sede de preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do processo sem 

julgamento do mérito, sustentando que a parte autora não instruiu a inicial 

com os documentos essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 

5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1 o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de 

óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 

8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num juízo de 

cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o acidente, 

quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências estabelecidas 

no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar de inépcia da 

inicial, pela ausência de documentação imprescindível, sendo imperioso 

destacar que a suficiência dos documentos acostados para a 

comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito da 

ação, razão pela qual com ele será apreciado. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). A 

parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, certidão de 

Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação, atestou que o periciado apresenta “Invalidez Permanente 

definida como média (50%) em cotovelo direito. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 20/05/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em cotovelo direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 
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perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em cotovelo direito em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DO DANO MORAL No que concerne à pretensão indenizatória 

da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A questão 

lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Tamara Regina Gomes da Silva em face de 

Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em cotovelo direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (20/05/2018) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001107-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO APARECIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001107-92.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Gilberto Aparecido de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 23/10/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17349886) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17349876. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19639232) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 19929719), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo e a ausência de 

requerimento administrativo. A parte autora apresentou impugnação, 

conforme ID 21912829, reiterando os termos da exordial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Gilberto Aparecido 

de Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro 

o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo e a ausência de requerimento 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 
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seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). O autor juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro inferior esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DO DANO MORAL 

No que concerne à pretensão indenizatória da parte autora, entendo que 

igual sorte não lhe socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à 

responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa 

dos demandados pelo evento narrado nos autos, incumbindo tal 

demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do 

CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, conforme o disposto 

no art. 186 do Código Civil, para haver o reconhecimento do dever de 

indenizar, é necessária a presença do dano, do nexo de causalidade e da 

culpa do agente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, 

ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Não 

comprovado o nexo causal, impõem-se a improcedência dos pedidos 

iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - 

Continente, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

24-07-2018). Analisando os elementos de convicção colacionados ao 

feito, não vislumbro a existência de qualquer prova capaz de confortar a 

tese da requerente. Logo, inexiste qualquer comprovação acerca da 

existência de conduta ilícita da parte ré. Destarte, ausente demonstração 

da existência de ato ilícito, não merece guarida a pretensão indenizatória 

da parte autora. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Gilberto Aparecido de Souza em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(23/10/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045089-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENNER DIONE DA ROCHA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1045089-93.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Kenner Dione da Rocha em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 03/09/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17223992) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17222313. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19648225) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 19712849), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. A parte autora, mesmo devidamente 

intimada, deixou de apresentar impugnação, conforme ID 21772893. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Kenner 

Dione da Rocha em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo e a ausência de requerimento 

administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que O 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) no quadril 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 03/09/2017 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no quadril direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 
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VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no quadril direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Kenner Dione da Rocha em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no quadril direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(03/09/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007563-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR RAMOS PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007563-58.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Itamar Ramos Porto em face de Porto Seguro Companhia De Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 01/08/2018, conforme Boletim de Acidente de 

Trânsito anexado (ID – 18193771) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID – 18193759. Pelo despacho inicial foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID- 23072296), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, 

de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. Conforme (ID – 23077837) foi realizada 

audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado 

o laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação (ID – 23651488), 

reiterando os termos da exordial, bem como manifestou favorável ao laudo 

pericial. A parte requerida embora intimada, não manifestou com relação 

ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Itamar Ramos Porto em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 
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seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente leve (25%) em tornozelo direito”. Cumpre esclarecer, que as 

hipóteses de impedimentos e ou suspeição do juiz são taxativas, conforme 

disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente 

caso a impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP- Exceção de impedimento cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000– 

julgado em 29/11/2017). A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/08/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em tornozelo direito, como se deu em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em tornozelo direito, em um grau 

de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Itamar Ramos Porto em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em tornozelo direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(01/08/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001037-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE ARAUJO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001037-75.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Joyce Araújo de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 
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de trânsito, ocorrido em 23/12/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17343201) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17342681. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19642721) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 19513458), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide, inépcia da 

inicial pela ausência dos documentos indispensáveis à propositura da 

demanda, ausência dos documentos essenciais à regulação, comprovante 

de residência em nome de terceiro, ausência de requerimento 

administrativo. A parte autora apresentou impugnação à contestação por 

meio do ID 22166043, reiterando os termos da exordial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Joyce Araújo de 

Almeida em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da lide, inépcia da inicial pela ausência dos 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, ausência dos 

documentos essenciais à regulação, comprovante de residência em nome 

de terceiro, ausência de requerimento administrativo. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. Ainda, 

REJEITO ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro, 

porque estão juntados aos autos. Ainda, em sede de preliminar, o 

requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento do mérito, 

sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os documentos 

essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, 

da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 

se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 

(vinte e oito mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “incapacidade física como média (50%) no ombro 

direito e média (50%) no joelho esquerdo”. Cumpre esclarecer que as 

hipóteses de impedimentos ou suspeição do juiz são taxativas, conforme 

disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente 

caso a impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – 

Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 
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pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/12/2018 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável e para o joelho esquerdo, o percentual incidente será 

de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável. Nesse 

sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no ombro direito, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento) e média no joelho esquerdo em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e 

50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e 

cinco por cento), equivalente a R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do 

paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Joyce Araújo de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro direito e no 

joelho esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (23/12/2018) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043709-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043709-35.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Gustavo Barbosa da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 21/10/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 17072684) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID. 6765244. Pela decisão da, foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID. 

19580717), suscitou o requerido em sede de preliminar a alteração do polo 

passivo da ação, de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. Conforme consta no (ID – 

19648326) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora 

impugnou a contestação às fls. (ID – 21790077), reiterando os termos da 

inicial, bem como manifestou favorável ao laudo pericial. As partes 

manifestaram (ID – 20062433/21934389) pela validação do laudo realizado 

na audiência de conciliação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por Gustavo Barbosa da 

Silva em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de preliminar a alteração do 

polo passivo da ação, de carência da ação pela falta de interesse de agir, 

pela ausência do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 
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do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

pois está juntado ao ID. 17072941. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). A autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como média (50%) 

em pé direito, e leve (25%) em estrutura abdominal”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura abdominal, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável, e em pé, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em pé direito em um grau 

de 50% (cinquenta por cento) e, leve em estrutura abdominal, em um grau 

de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), equivalente a R$ 

3375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), 

equivalente a R$ 3375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), 

25% (vinte e cinco por cento) de acordo com que preceitua o inc. II do 

paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, receberá R$ 6750,00 (seis mil e 

setecentos e cinquenta reais). DO DANO MORAL No que concerne à 

pretensão indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe 

socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil 

subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo 

evento narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na 

forma do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 
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Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais movida por Gustavo Barbosa da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 6750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta 

reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em pé direito e estrutura abdominal, corrigido monetariamente 

data do sinistro (21/10/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042336-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042336-66.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Marciel Alexandre de Oliveira em face de Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 11/06/2017, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 16857528) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 16857079. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19614073) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 19939089), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo. A parte autora 

apresentou impugnação, conforme ID 10272565, reiterando os termos da 

exordial e concordando com laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Marciel Alexandre de Oliveira 

em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 
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indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Marciel Alexandre de Oliveira em face de Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (11/06/2017) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001174-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001174-57.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Flavio Dos Santos Souza em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta o autor que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 09/06/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 17356911), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 19.450,00 (dezenove mil e quatrocentos e 

cinquenta reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexo ao ID. 17356897. Pela decisão inicial foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme consta no 

(ID. 19643049), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID. 11355594), alega à requerida a preliminar da alteração do 

polo passivo da ação. A parte autora impugnou a contestação 

(ID.22322937), reiterando os termos da inicial, bem como manifestou 

favorável ao laudo. A parte requerida manifestou (ID. 21977464) com 

relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por Flavio Dos Santos 

Souza em face de Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

da alteração do polo passivo da ação. Rejeito a preliminar de alteração do 

polo passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 
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ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Rejeitadas as preliminares, passo à 

analise do mérito. Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente de 

transito, restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização no 

valor R$ 19.450,00 (dezenove mil e quatrocentos e cinquenta reais). O 

autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência e Relatório de Ocorrência, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão e conciliação atestou que “o periciado apresenta incapacidade 

como leve (25%) em mão direita”. Cumpre esclarecer, que as hipóteses de 

impedimentos e ou suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no 

art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente caso a 

impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP- Exceção de impedimento cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000– 

julgado em 29/11/2017). A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/06/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da mão direita, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em mão direita, em um grau 

de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DO DANO MORAL No que concerne à pretensão indenizatória 

da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A questão 

lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais movida por Flavio Dos Santos Souza em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguro Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente parcial incompleta mão direita, corrigido 

monetariamente data do sinistro (09/06/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001093-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU ZACARIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001093-11.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Irineu Zacarias de Carvalho em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 08/12/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17350559) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17350550. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19653055) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 20173788), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide e a ausência de 

requerimento administrativo. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação por meio do ID 22179736, reiterando os termos da exordial. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Irineu 

Zacarias de Carvalho em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da lide e a ausência de 

requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) no ombro 

direito e intensa (75%) no ombro esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/12/2018 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável e para o ombro esquerdo, o percentual incidente será 

de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável. Nesse 

sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 
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do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento) e intensa no ombro esquerdo em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos) e 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo 

indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DANO MORAL Destarte, em matéria de responsabilidade civil, 

conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, para haver o 

reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a presença do dano, 

do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO 

CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos do art. 

373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato 

constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, impõem-se a 

improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Irineu Zacarias de Carvalho em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no 

ombro direito e no ombro esquerdo, corrigido monetariamente data do 

sinistro (08/12/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001415-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001415-31.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Juscelino de Oliveira Pereira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 18/11/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 17382915) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17382900. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19639452) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 20172625), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da 

demanda e a ausência de requerimento administrativo prévio. A parte 

autora impugnou a contestação (ID – 21912486), reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Juscelino de Oliveira Pereira em face de Porto Seguros Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

da demanda e a ausência de requerimento administrativo prévio. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 
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condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve conclusão do pedido administrativo antes do ajuizamento da 

presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) na mão 

esquerda”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 18/11/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da mão esquerda, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente da mão esquerda, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). DO DANO MORAL 

No que concerne à pretensão indenizatória da parte autora, entendo que 

igual sorte não lhe socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à 

responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa 

dos demandados pelo evento narrado nos autos, incumbindo tal 

demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do 

CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, conforme o disposto 

no art. 186 do Código Civil, para haver o reconhecimento do dever de 

indenizar, é necessária a presença do dano, do nexo de causalidade e da 

culpa do agente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, 

ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Não 

comprovado o nexo causal, impõem-se a improcedência dos pedidos 

iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - 

Continente, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

24-07-2018). Analisando os elementos de convicção colacionados ao 

feito, não vislumbro a existência de qualquer prova capaz de confortar a 

tese da requerente. Logo, inexiste qualquer comprovação acerca da 

existência de conduta ilícita da parte ré. Destarte, ausente demonstração 

da existência de ato ilícito, não merece guarida a pretensão indenizatória 

da parte autora. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Juscelino de Oliveira Pereira em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente na 

mão esquerda, corrigido monetariamente data do sinistro (18/11/2018) até 

a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036076-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. T. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))
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FERNANDO ANTONIO DE TOLEDO PIZA OAB - 119.242.388-70 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036076-70.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Fernanda 

Maciel de Toledo Piza representada por Fernando Antonio de Toledo Piza 

em desfavor de Latam Airlines Group S/A. Sustenta que a parte autora 

que juntamente com sua esposa e filha, contrataram serviço da Requerida 

para empreenderem viagem de Cuiabá/MT para São Paulo/SP, no dia 07 de 

fevereiro de 2018, no voo JJ4530, com horário de embarque às 13h37min 

e desembarque às 16h50min. Ocorre que, já na sala de embarque, foram 

informados de que seu voo fora cancelado e que deveria aguardar na 

sala de espera até possível reacomodação em outro voo. Informa, ainda 

que, somente às 16 horas a Autora e sua família foram reacomodados em 

voo da própria companhia aérea, chegando ao seu destino somente às 19 

horas, ou seja, quase 06 horas além do horário previamente acordado. 

Alega que a requerida não prestou informações sobre o motivo da referida 

alteração, além de não fornecer nenhum auxílio aos passageiros, em clara 

afronta às normativas da ANAC que preveem que seja fornecida 

alimentação nos atrasos acima de 02 horas Requer, diante dos fatos, a 

condenação da requerida em danos morais em quantia equivalente a 

R$10.000,00 (dez mil reais). Deu à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil 

reais). Decisão inicial conforme ID 16882416. Citada, a requerida 

apresentou contestação conforme ID 18544465. Impugnação conforme ID 

19115489. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Fernanda 

Maciel de Toledo Piza representada por Fernando Antonio de Toledo Piza 

em desfavor de Latam Airlines Group S/A visando a condenação da 

requerida por Danos Morais frente à má prestação de serviços. O deslinde 

da lide não carece de dilação probatória. Assim, observando aos 

princípios da brevidade e economia processual, passo a julgar 

antecipadamente a presente lide. De início, oportuno registar que os 

elementos da relação jurídica firmada entre as partes, quais sejam, o 

produto e o serviço posto à disposição da parte autora pela empresa 

requerida, estão abrangidos pela legislação consumerista. Ou seja, o autor 

se apresenta como consumidor, a teor do disposto no art. 2º, da Lei nº 

8.078/901, na medida em que é o destinatário final do bem objeto do 

contrato, e a requerida se enquadra na definição de fornecedora, dada 

pelo art. 3º, do mesmo diploma legal: “Art. 2º - Consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final. (...) Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. §1º - Produto é 

qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. §2º - Serviço é 

qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista." 

Assim a presente sentença será norteada pelo disposto no Código de 

Processo Civil. No que tange a clausula de mediação existente nos 

contratos entre as partes, não prospera a alegação do requerido de ver o 

feito extinto em função da existência de convenção de arbitragem no 

contrato discutido em juízo , eis que não restam dúvidas de que se trata de 

um contrato de adesão. Neste ponto, embora a convenção de arbitragem 

seja possível em contratos de adesão, a sua eficácia está sujeita a 

condições específicas, estabelecidas pelo art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96, 

verbis: “Art. 4º - A cláusula compromissória é a convenção através da 

qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem 

os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. (...) § 2º 

Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o 

aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, 

expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em 

documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente 

para essa cláusula.” No caso dos autos, nenhuma das condições de 

eficácia da cláusula arbitral se faz presente, já que a autora da ação 

optou pelo ajuizamento da ação perante o juízo estatal, ou seja, não tomou 

a iniciativa de instituir a arbitragem e não ficou provado que concordou por 

escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto 

especialmente para essa cláusula. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. 

CONTRATO DE ADESÃO. REQUISITOS DO ART. 4°, § 2°, DA LEI N. 

9.307/1996 NÃO CUMPRIDOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 

N. 5 E 7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões 

necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se 

configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a 

interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).3. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1390057/SP, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2020, DJe 18/02/2020) REJEITADA a preliminar, passo a análise do 

mérito. No caso de relação de consumo, dispõe o art. 14 do CDC, a 

responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica objetiva, de modo 

que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, nestes 

casos não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a 

reparar o dano, porquanto ela é presumida pela lei ou é prescindível, 

porque a responsabilidade se funda no risco (responsabilidade objetiva 

propriamente dita). Assim, aquele que exerce atividade no mercado de 

consumo assume o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos 

dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa; tudo isso, 

em decorrência do dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, bem assim aos critérios de lealdade, perante os bens e 

serviços ofertados. No presente caso não há dúvidas de que houve o 

cancelamento do voo da parte autora e embarque dele em outro voo seis 

horas após o previsto, o que caracteriza o serviço defeituoso, realizado 

de maneira ineficiente, gerando a violação à obrigação que tinha a 

empresa de honrar com as legítimas expectativas da parte autora ao 

adquirir o bilhete aéreo. Ressalte-se que empresa requerida, não nega os 

fatos, apenas o atribuiu a problemas com a aeronave, integrando o risco 

da atividade da transportadora, e não afasta o dever de indenizar 

independentemente de se provar a sua culpa. Não há como negar que o 

consumidor que adquire passagem aérea com antecedência, o faz com o 

intuito de ter uma viagem rápida, confortável e programada e, portanto, se 

em virtude do cancelamento de voo, atrasa suas férias, não recebe 

informações suficientes da requerida, deve ser indenizado pelos danos 

morais sofridos. Em conclusão, o dano moral decorrente de atraso de voo, 

prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador 

opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude 

do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, 

de modo que inafastável a responsabilidade da companhia aérea e o seu 

dever de indenizar. No que diz respeito ao valor atribuído à verba 

indenizatória, observa-se que esta não tem a intenção de restituir 

integralmente o dano, mas sim, de proporcionar ao lesado uma espécie de 

satisfação que se contraponha ao sofrimento experimentado injustamente, 

o que lhe atribui caráter eminentemente compensatório, sem descuidar, 

contudo, da parcela pedagógica que lhe pode ser imputada. Assim, na 

fixação do valor indenizatório deve o magistrado, levar em consideração 

as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor; a gravidade 

potencial da falta cometida; as circunstâncias do fato; o comportamento do 

ofendido e do ofensor, sem esquecer o caráter punitivo da verba e que a 

reparação não pode servir de causa a enriquecimento ilícito. Deve-se, 

ainda, levar em conta o princípio da razoabilidade, a fim de que o quantum 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, que não seja exageradamente gravoso ao ofensor. 

Analisadas as circunstâncias do presente caso, quais sejam, as 

condições econômicas e sociais do ofendido e da agressora, a gravidade 

potencial da falta cometida, o caráter coercitivo e pedagógico da 

indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; 

tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de 

causa a enriquecimento injustificado. Entendo, dessa forma, como justo o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros e correção 

monetária a contar da publicação da sentença. Deixo de enfrentar os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 323 de 759



demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para 

diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, 

agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do 

art. 5º, LXXVIII. Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação 

Ordinária ajuizada por Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Fernanda Maciel de Toledo Piza representada por Fernando Antonio de 

Toledo Piza em desfavor de Latam Airlines Group S/A para condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta 

sentença. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. 

Transitado em julgado, intime-se a parte vencedora a manifestar-se quanto 

ao interesse na execução da sentença. Nada requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001143-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA KATIELLY OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001143-37.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Camila Katielly Oliveira Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 26/10/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17353089) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17353077. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19648901) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. A contestação foi apresentada (ID – 20120679), 

suscitando, preliminarmente, a alteração do polo passivo e a ausência de 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

22186525), reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Camila Katielly Oliveira Santos 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo e a ausência de requerimento 

administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresentou “invalidez permanente média (50%) no punho 

esquerdo”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 
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indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 26/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente média no punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no punho esquerdo, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Camila Katielly Oliveira Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

média no punho esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(26/10/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004695-10.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Mateus Henrique Soares Teixeira em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 12/12/2018, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 17767466) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 17767454. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

21190056) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 21285441), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo e a ausência de requerimento administrativo prévio. A parte 

autora apresentou impugnação, conforme ID 21966269, reiterando os 

termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Mateus Henrique Soares Teixeira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo e a ausência de requerimento administrativo prévio. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 
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parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve o pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 

(vinte e oito mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente residual (10%) em membro 

superior esquerdo”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos 

ou suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 

do CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/12/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos). DO DANO MORAL No 

que concerne à pretensão indenizatória da parte autora, entendo que igual 

sorte não lhe socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à 

responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa 

dos demandados pelo evento narrado nos autos, incumbindo tal 

demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do 

CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, conforme o disposto 

no art. 186 do Código Civil, para haver o reconhecimento do dever de 

indenizar, é necessária a presença do dano, do nexo de causalidade e da 

culpa do agente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, 

ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Não 

comprovado o nexo causal, impõem-se a improcedência dos pedidos 

iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - 

Continente, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

24-07-2018). Analisando os elementos de convicção colacionados ao 

feito, não vislumbro a existência de qualquer prova capaz de confortar a 

tese da requerente. Logo, inexiste qualquer comprovação acerca da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 326 de 759



existência de conduta ilícita da parte ré. Destarte, ausente demonstração 

da existência de ato ilícito, não merece guarida a pretensão indenizatória 

da parte autora. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Mateus Henrique Soares Teixeira em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(12/12/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008173-26.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Domenyk Luiz da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 07/02/2019, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 18292950) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 18292719. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 23080813) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 22757045), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo, adequação do 

valor da causa e a ausência de requerimento administrativo. A parte 

autora impugnou a contestação (ID – 23957717), reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Domenyk Luiz da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a alteração do polo passivo, adequação do 

valor da causa e a ausência de requerimento administrativo. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). O autor juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente leve (25%) na mão direita”. Cumpre esclarecer que as 

hipóteses de impedimentos ou suspeição do juiz são taxativas, conforme 

disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente 

caso a impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – 

Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 
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acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/02/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194//74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da mão direita, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente da mão direita, em um grau de 

25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DO DANO MORAL No que concerne à pretensão indenizatória 

da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A questão 

lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Domenyk Luiz da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente na mão direita, 

corrigido monetariamente data do sinistro (07/02/2019) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041430-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041430-76.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Fábio Júnior Amorim em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido 14/03/2018, conforme certidão de ocorrência anexado 

(ID – 16767842) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 27.087,50 (vinte e sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram 

os documentos anexos ao ID – 16767526. Pela decisão inicial foram 

deferidos os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 19603688) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 19514203), alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo e a carência da ação em razão do pagamento da cobertura em 
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sede administrativa. Impugnação à contestação conforme id 21553420, 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Fábio Júnior Amorim em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a alteração do polo passivo e a 

carência da ação em razão do pagamento da cobertura em sede 

administrativa. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. No que tange à 

preliminar de carência da ação em razão do pagamento da cobertura em 

sede administrativa, verifico que a mesma se confunde com o mérito, 

sendo necessária a posterior análise do fato. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 27.087,50 (vinte e sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/03/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). Considerando que 

a parte requerente já recebeu administrativamente o valor de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

conforme id 16767851, resta um saldo a receber equivalente a R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 
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do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Fabio Junior Amorim em face de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro inferior direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (14/03/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033198-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PADUANI RAMBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033198-75.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Eduardo Paduani Rambo em desfavor de Azul Linhas 

Aéreas Brasileiras S/A. Sustenta a parte autora que, ao ser convidado 

para o casamento de seu primo, adquiriu uma passagem da requerida para 

o trecho Porto Alegre – RS/Sinop - MT, com conexões em Curitiba – PR e 

Cuiabá – MT, viajem esta na data de 17 de dezembro de 2016, através dos 

voos AD 4940 – Porto Alegre - RS/Curitiba - PR, e AD 2776 – Curitiba - 

PR/Cuiabá - MT, e voo AD 6911 Cuiabá - MT/Sinop – MT. Ocorre que, 

Aeroporto de Cuiabá-MT, já na sala de embarque para o vôo AD 6911, o 

requerente foi surpreendido com a informação prestada pelos prepostos 

da requerida de que o seu voo havia sido cancelado sem dar maiores 

explicações nem sequer deu assistência necessária para o requerente, 

tendo que alugar um veiculo para chegar ao seu destino. Informa que 

deveria chegar ao seu destino por volta das 13 horas e 45 minutos do dia 

17/12/2016 horário de Cuiabá – MT, chegou somente aproximadamente às 

23 horas, ou seja, já havia perdido o seu compromisso. Requer, diante dos 

fatos, o julgamento procedente da ação a fim de condenar a requerida em 

indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos 

materiais em R$ 1.177,00 (um mil, cento e setenta e sete reais). Deu à 

causa o valor de R$ 16.177,00 (dezesseis mil, cento e setenta e sete 

reais). Decisão inicial conforme ID 16205800. Audiência de conciliação 

conforme termo ID 17801652, sem êxito. Citada, a requerida apresentou 

contestação conforme ID 18088758. Impugnação conforme ID 18406795. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Eduardo Paduani Rambo em desfavor de Azul Linhas Aéreas 

Brasileiras S/A visando a condenação da requerida por Danos Morais 

frente à má prestação de serviços. De início, oportuno registar que os 

elementos da relação jurídica firmada entre as partes, quais sejam, o 

produto e o serviço posto à disposição da parte autora pela empresa 

requerida, estão abrangidos pela legislação consumerista. Ou seja, o autor 

se apresenta como consumidor, a teor do disposto no art. 2º, da Lei nº 

8.078/901, na medida em que é o destinatário final do bem objeto do 

contrato, e a requerida se enquadra na definição de fornecedora, dada 

pelo art. 3º, do mesmo diploma legal: “Art. 2º - Consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final. (...) Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. §1º - Produto é 

qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. §2º - Serviço é 

qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista." 

Assim a presente sentença deve ser norteada pelo disposto no Código de 

Processo Civil em detrimento da pretendida Convenção de Montreal. O STJ 

já pacificou o entendimento de que o corpo legal que disciplina esse tipo 

de relação é mesmo o CDC e não as diversas convenções que dispõem 

sobre a prestação de serviço de transporte aéreo. Vejamos: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE 

AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má 

prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é 

mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores 

modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo 

Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código 

Consumerista. 2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de 

Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de 

reparação por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses 

em que a condenação revelar-se irrisória ou exorbitante, distanciando-se 

dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. 

3. Não se mostra exagerada a fixação, pelo Tribunal a quo, em R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de reparação moral em favor da 

parte agravada, em virtude dos danos sofridos por ocasião da utilização 

dos serviços da agravante, motivo pelo qual não se justificaa excepcional 

intervenção desta Corte no presente feito. 4. A revisão do julgado, 

conforme pretendida, encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar o 

vedado revolvimento de matéria fático-probatória. 5. Agravo regimental a 

que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 141.630/RN, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 

08/02/2013) Portanto, aplicável ao caso o CDC e não as Convenções 

Internacionais apontadas pela requerida. No caso de relação de consumo, 

dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil deve ser analisada sob a 

ótica objetiva, de modo que o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Portanto, nestes casos não se exige prova de culpa 

do agente para que seja obrigado a reparar o dano, porquanto ela é 

presumida pela lei ou é prescindível, porque a responsabilidade se funda 

no risco (responsabilidade objetiva propriamente dita). Assim, aquele que 

exerce atividade no mercado de consumo assume o dever de responder 

por eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, 

independentemente de culpa; tudo isso, em decorrência do dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, bem assim aos critérios 

de lealdade, perante os bens e serviços ofertados. No presente caso não 

há dúvidas de que houve o cancelamento do voo da parte autora sem 

oferecer uma solução ao autor que tinha um compromisso no destino final, 

que não conseguiu chegar, o que caracteriza o serviço defeituoso, 

realizado de maneira ineficiente, gerando a violação à obrigação que tinha 

a empresa de honrar com as legítimas expectativas da parte autora ao 

adquirir o bilhete aéreo. Ressalte-se que empresa requerida, não nega os 

fatos, apenas o atribuiu a problemas de manutenção da aeronave, 

integrando o risco da atividade da transportadora, e não afasta o dever de 

indenizar independentemente de se provar a sua culpa. Não há como 

negar que o consumidor que adquire passagem aérea com antecedência, 

o faz com o intuito de ter uma viagem rápida, confortável e programada e, 

portanto, se em virtude do cancelamento de voo, perde a conexão e perde 

o casamento para o qual foi convidado e era o objetivo da viagem, deve 

ser indenizado pelos danos morais e materiais sofridos. Ainda mais como 

no caso, não recebeu a devida assistência da companhia aérea 

contratada. Em conclusão, o dano moral decorrente de atraso de voo, 

prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador 

opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude 

do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, 

de modo que inafastável a responsabilidade da companhia aérea e o seu 
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dever de indenizar. No que diz respeito ao valor atribuído à verba 

indenizatória, observa-se que esta não tem a intenção de restituir 

integralmente o dano, mas sim, de proporcionar ao lesado uma espécie de 

satisfação que se contraponha ao sofrimento experimentado injustamente, 

o que lhe atribui caráter eminentemente compensatório, sem descuidar, 

contudo, da parcela pedagógica que lhe pode ser imputada. Assim, na 

fixação do valor indenizatório deve o magistrado, levar em consideração 

as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor; a gravidade 

potencial da falta cometida; as circunstâncias do fato; o comportamento do 

ofendido e do ofensor, sem esquecer o caráter punitivo da verba e que a 

reparação não pode servir de causa a enriquecimento ilícito. Deve-se, 

ainda, levar em conta o princípio da razoabilidade, a fim de que o quantum 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, que não seja exageradamente gravoso ao ofensor. 

Analisadas as circunstâncias do presente caso, quais sejam, as 

condições econômicas e sociais do ofendido e da agressora, a gravidade 

potencial da falta cometida, o caráter coercitivo e pedagógico da 

indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; 

tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de 

causa a enriquecimento injustificado. Entendo, dessa forma, como justo o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção 

monetária a contar da publicação da sentença. Condeno ainda, a parte 

requerida ao ressarcimento dos danos materiais, uma vez que 

comprovado os gastos em R$ 1.177,00 (um mil, cento e setenta e sete 

reais) e o nexo causal com a má prestação de serviços. Deixo de 

enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isso, nos termos do art. 

489, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Eduardo Paduani Rambo em desfavor de Azul Linhas 

Aéreas Brasileiras S/A, para: a) condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença. b) Condenar a 

requerida o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 

1.177,00 (um mil, cento e setenta e sete reais). acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, a partir desta sentença e correção monetária pelo INPC, a 

partir da citação. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. 

Transitado em julgado, intime-se a parte vencedora a manifestar-se quanto 

ao interesse na execução da sentença. Nada requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000161-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDENI DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000161-23.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por José Claudeni de Lima em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 10/11/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 17261272), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID.17261254. Pelo despacho inicial, foi deferido 

o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

19646528) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 19532969), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, 

de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da juntada de comprovante de residência em 

nome do autor para fixação do foro. A parte autora impugnou a 

contestação (ID. 21917168 reiterando os termos da inicial bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. A parte requerida embora intimada 

não manifestou com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais, proposta por José Claudeni de 

Lima em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais.. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo da ação, de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo da juntada de comprovante de 

residência em nome do autor para fixação do foro. Rejeito a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 
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administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 

ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico , comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente intensa (75%) em ombro 

esquerdo e leve (25%) em estrutura craniofacial” Cumpre esclarecer, que 

as hipóteses de impedimentos e ou suspeição do juiz são taxativas, 

conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o 

presente caso a impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de 

suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente 

julgado do TJAP- Exceção de impedimento cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 10/11/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável, e em estrutura craniofacial, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por 

cento) do valor máximo indenizável Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em ombro esquerdo em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento) e leve em estrutura 

craniofacial em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por 

cento), equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), e a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 100% (cem por cento), equivalente a R$ 3.375,00 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando o valor de R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis 

reais e vinte e cinco centavos). DO DANO MORAL No que concerne à 

pretensão indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe 

socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil 

subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo 

evento narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na 

forma do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por José Claudeni de Lima em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e 

cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em ombro esquerdo e estrutura craniofacial, corrigido 

monetariamente data do sinistro (10/11/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 
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de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001057-66.2019.8.11.0041
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RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001057-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALTEIR RIBEIRO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos 

morais proposta por Valteir Ribeiro dos Santos, em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 08/11/2018, conforme Boletim de Ocorrência de 

fls. 139/140, que lhe causou a invalidez. Afirma que requereu o benefício 

à seguradora, contudo, em atitude injustificada a requerida se recusa a 

receber o requerimento administrativo, dificultando assim o acesso e 

direito da parte requerente ao recebimento de sua indenização. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ver a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez, bem como em indenização por danos 

morais. Pela decisão (fls. 153), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Conforme (fls. 192/193) foi realizada a audiência de 

conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo 

anexado o laudo pericial. Na contestação (fls. 197/214), suscita a 

requerida a preliminar de ilegitimidade passiva, pela necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da 

ausência de comprovante de endereço em nome da autora; da 

impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito, sustenta a ausência 

de caracterização do nexo causal, pugnando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Manifestação da parte requerente (fls. 221/223), com 

relação ao laudo. A parte autora impugnou a contestação (fls. 263/272), 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos morais proposta por 

Valteir Ribeiro dos Santos, em face de Porto Seguro Cia de Seguros. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de ilegitimidade passiva, pela necessidade de inclusão da Seguradora 

Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da ausência de 

comprovante de endereço em nome da autora; da impugnação ao pedido 

de justiça gratuita. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, 

onde a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez 

que foi concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo 

pois, a demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

REJEITO ainda a impugnação à concessão da justiça gratuita, tendo em 

vista que os documentos carreados dão conta da hipossuficiência 

vivenciada pelo autor. Quanto á necessidade de apresentação de 

comprovante de endereço em nome do demandante, tem-se por inviável tal 

exigência, haja vista que não encontra guarida em lei. Ademais, a 

apresentação de Boletim de ocorrência lavrado em data posterior ao 

sinistro não impede a propositura de ação judicial para recebimento do 

Seguro DPVAT, sobretudo em razão da possibilidade de produção de 

outros meios de prova aptos a comprovar o nexo de causalidade. Desse 

modo, afasto as preliminares invocadas. Superadas as preliminares, 

profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Consta do pedido, além da documentação 

de praxe, Boletim de ocorrência e Ficha de Atendimento, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação, atestou que a periciada apresenta 

“incapacidade física como intensa (75%) do joelho direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 333 de 759



vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/11/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no joelho direito, em um grau de 75% 

(setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DO DANO MORAL Pretende a parte autora a condenação 

em danos morais pelo fato de que a parte requerida atuou com negligência 

e omissão, protelando o pagamento da indenização e se recusando a 

receber o requerimento administrativo. De plano, verifica-se que não 

assiste razão à parte autora, posto que o não pagamento administrativo da 

indenização, configura mero dissabor. Nesse sentido, calha trazer á baila 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA 

– NÃO CARACTERIZADA – NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa 

da seguradora em receber o pedido administrativo, por sí, não enseja a 

reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa 

efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. A 

condenação em litigância de má fé pressupõe as a ocorrência de uma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. A verba honorária, quando arbitrada em valor 

irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 17/02/2020) Desse modo, considerando que fato que 

ocasionou a propositura desta ação será reparado com a concessão do 

seguro obrigatório estabelecida nesta sentença, improcede o pedido de 

indenização por danos morais. Ademais, não vislumbro hipótese de 

conduta dolosa ou culposa com intento malicioso, razão pela qual indefiro 

a aplicação de multa por litigância de má-fé. DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS 

MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, 

na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil 

c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste 

caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a 

data do evento danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu 

causa aos danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do 

seguro. No caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, 

aplicável a disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c indenização por danos 

morais proposta por Valter Ribeiro dos Santos, em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (08/11/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001092-26.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIEL BARBOSA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos 

morais proposta por Eliel Barbosa dos Santos, em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 23/10/2016, conforme Boletim de Ocorrência de 

fls. 135/136, que lhe causou a invalidez. Afirma que requereu o benefício 

à seguradora, contudo, em atitude injustificada a requerida se recusa a 

receber o requerimento administrativo, dificultando assim o acesso e 

direito da parte requerente ao recebimento de sua indenização. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ver a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez, bem como em indenização por danos 

morais. Pela decisão (fls. 150), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Conforme (fls. 157) foi realizada a audiência de 

conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo 

anexado o laudo pericial (fls. 158/159). Manifestação da parte requerente 

(fls. 162/174), com relação ao laudo. Na contestação (fls. 176/198), 

suscita a requerida a preliminar de ilegitimidade passiva da lide, pela 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro 

DPVAT S. A; da falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito, ataca a caracterização do nexo 

causal, fazendo menção ainda princípio da eventualidade. A parte autora 

impugnou a contestação (fls. 381/389), reiterando os termos da exordial. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por 

danos morais proposta por Eliel Barbosa dos Santos, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade 

de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; 

da falta de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 
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integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual, sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Desse modo, afasto as preliminares invocadas. Superadas as 

preliminares, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Consta do pedido, além da 

documentação de praxe, Boletim de ocorrência e Boletim de Atendimento, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que a 

periciada apresenta “incapacidade física como média (50%) do punho 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/10/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do punho direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no punho direito, em um grau de 50% 

(cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). DO 

DANO MORAL Pretende a parte autora a condenação em danos morais 

pelo fato de que a parte requerida atuou com negligência e omissão, 

protelando o pagamento da indenização e se recusando a receber o 

requerimento administrativo. De plano, verifica-se que não assiste razão à 

parte autora, posto que o não pagamento administrativo da indenização, 

configura mero dissabor. Nesse sentido, calha trazer á baila 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA 

– NÃO CARACTERIZADA – NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa 

da seguradora em receber o pedido administrativo, por sí, não enseja a 

reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa 

efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. A 

condenação em litigância de má fé pressupõe as a ocorrência de uma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. A verba honorária, quando arbitrada em valor 

irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 17/02/2020) Desse modo, considerando que fato que 

ocasionou a propositura desta ação será reparado com a concessão do 

seguro obrigatório estabelecida nesta sentença, improcede o pedido de 

indenização por danos morais. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 
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da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT c/c indenização por danos morais proposta por Eliel 

Barbosa dos Santos, em face de Porto Seguro Cia de Seguros, para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta do 

punho direito, corrigido monetariamente data do sinistro (23/10/2016) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006179-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONYERE MACHADO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006179-60.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ronyere Machado de Sousa em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 21/12/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17994548) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17994184. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 23076855) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. A requerida apresentou contestação no ID 

22723315 suscitando, preliminarmente, a necessidade de alteração do 

polo passivo, a adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 24101867), reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Ronyere 

Machado de Sousa em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, a ausência de 

requerimento administrativo prévio e a adequação do valor da causa. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como residual (10%) em 

estrutura torácica e média (50%) no membro inferior direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 
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invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/12/2018 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável e para o membro inferior direito, o percentual 

incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em estrutura torácica, 

em um grau de 10% (dez por cento) e média no membro inferior direito em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor 

máximo indenizável de 100% (cinquenta por cento), equivalente a R$ 

1.350,00 (um mimi8l trezentos e cinquenta) e 50% (cinquenta por cento) 

do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais). DO DANO MORAL No que 

concerne à pretensão indenizatória da parte autora, entendo que igual 

sorte não lhe socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à 

responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa 

dos demandados pelo evento narrado nos autos, incumbindo tal 

demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do 

CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, conforme o disposto 

no art. 186 do Código Civil, para haver o reconhecimento do dever de 

indenizar, é necessária a presença do dano, do nexo de causalidade e da 

culpa do agente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, 

ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Não 

comprovado o nexo causal, impõem-se a improcedência dos pedidos 

iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - 

Continente, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

24-07-2018). Analisando os elementos de convicção colacionados ao 

feito, não vislumbro a existência de qualquer prova capaz de confortar a 

tese da requerente. Logo, inexiste qualquer comprovação acerca da 

existência de conduta ilícita da parte ré. Destarte, ausente demonstração 

da existência de ato ilícito, não merece guarida a pretensão indenizatória 

da parte autora. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Ronyere Machado de Sousa em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

estrutura torácica e no membro inferior direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (21/12/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021109-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021109-54.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Devair de Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 03/05/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 8756140) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 8755991. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 10815243) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 10719234), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

ausência de requerimento administrativo e o comprovante de endereço em 
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nome de terceiro. A parte autora apresentou impugnação (ID – 18195506) 

reiterando os termos da exordial. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Devair de Oliveira em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de necessidade de alteração do polo 

passivo, a ausência de requerimento administrativo e o comprovante de 

endereço em nome de terceiro. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que O periciado apresenta “incapacidade 

física como intensa (75%) no ombro esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 03/05/2016 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 
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utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Devair de Oliveira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente no ombro esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (03/05/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043602-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI LEQUE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043602-88.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Claudinei Leque Pereira em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 22/09/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 17052459) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID. 17051380. Pela decisão da, foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID. 

22241941), suscitou o requerido em sede de preliminar a alteração do polo 

passivo da ação, de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. Conforme consta no (ID – 

19643763) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora 

impugnou a contestação às fls. (ID – 21799845), reiterando os termos da 

inicial, bem como manifestou favorável ao laudo pericial. A parte requerida 

manifestou (ID. 21954130) favorável ao laudo pericial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por 

Claudinei Leque Pereira em face de Porto Seguro Companhia De Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de preliminar a 

alteração do polo passivo da ação, de carência da ação pela falta de 

interesse de agir. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, 

afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a 

função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima para 

figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 

(vinte e oito mil e quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como leve (25%) em pé direito”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 
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vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 22/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente e em pé, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em pé direito em um grau 

de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), equivalente a R$ 

1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DO DANO MORAL No que concerne à pretensão indenizatória 

da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A questão 

lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais movida por Claudinei Leque Pereira em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente em pé direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (22/09/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000954-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIO ARAUJO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000954-59.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Ludio Araújo Correa em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 27/04/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 17333629), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 31.812,50 (trinta e um mil e oitocentos e 

doze reais e cinquenta centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a 

inicial vieram os documentos anexados ao ID.17333619. Pelo despacho 

inicial, foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 19639266) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 19403045), alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo da ação, de carência da ação pela falta de interesse de agir, em 

razão do pagamento na esfera administrativa. A parte autora impugnou a 

contestação (ID. 22324696 reiterando os termos da inicial bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. A parte requerida manifestou (ID. 

21846875) com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais, proposta por Ludio Araújo Correa 

em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais.. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 
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Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo da ação, de carência da ação pela falta de interesse de agir, em 

razão do pagamento na esfera administrativa. REJEITO a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de carência da ação sob o argumento de ausência de interesse 

processual porque já houve pedido administrativo antes do ajuizamento da 

presente ação eis que mesmo requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Judiciário, 

garantia Constitucional, uma vez que se busca receber a diferença do 

valor pago pela requerida. Dessa forma comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 31.812,50 

(trinta e um mil e oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente 

intensa (75%) em ombro direito e média (50%) em polegar esquerdo” 

Cumpre esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou suspeição do 

juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP- Exceção de impedimento cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/04/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro esquerdo e polegar, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em ombro esquerdo em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento) e média em polegar esquerdo 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável 

de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 1687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando o valor de R$ 4.218,75 (quatro mil e duzentos e dezoito reais e 

setenta e cinco centavos). Considerando que a parte requerente já 

recebeu administrativamente o valor R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme ID - 19403047, resta 

um saldo a receber equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). DO DANO MORAL No que 

concerne à pretensão indenizatória da parte autora, entendo que igual 
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sorte não lhe socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à 

responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa 

dos demandados pelo evento narrado nos autos, incumbindo tal 

demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do 

CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, conforme o disposto 

no art. 186 do Código Civil, para haver o reconhecimento do dever de 

indenizar, é necessária a presença do dano, do nexo de causalidade e da 

culpa do agente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, 

ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Não 

comprovado o nexo causal, impõem-se a improcedência dos pedidos 

iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - 

Continente, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

24-07-2018). Analisando os elementos de convicção colacionados ao 

feito, não vislumbro a existência de qualquer prova capaz de confortar a 

tese da requerente. Logo, inexiste qualquer comprovação acerca da 

existência de conduta ilícita da parte ré. Destarte, ausente demonstração 

da existência de ato ilícito, não merece guarida a pretensão indenizatória 

da parte autora. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

c/c Danos Morais proposta por Ludio Araújo Correa em face de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em ombro esquerdo e polegar esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (27/04/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002209-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEREANA DE ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002209-52.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Lereana de Anunciação em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 12/08/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 17456116), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.17456112. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19675978) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 19968830), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da invalidade do boletim de ocorrência. A 

parte autora impugnou a contestação (ID. 22057638), reiterando os termos 

da inicial, bem como manifestou favorável ao laudo pericial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Lereana de 

Anunciação em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais.. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo da ação, de carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo, da invalidade do boletim 

de ocorrência. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, pois está juntado ao ID. 17456118. REJEITO a preliminar 

de Carência de Ação por invalidade do Boletim de Ocorrência, pois embora 

a seguradora recorrente tenha alegado em sede de preliminar de carência 

de ação, a invalidade do boletim de ocorrência, para a comprovação dos 

fatos alegados na inicial, não se trata de questão preliminar, mas matéria 

relativa à de prova documental e, portanto, atinente ao mérito da demanda. 

Assim, deverá ser analisada em momento oportuno, juntamente com o 
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mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente média (50%) em ombro esquerdo” Cumpre 

esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou suspeição do juiz são 

taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP- Exceção de impedimento cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/08/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em ombro esquerdo em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º 

da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Lereana de Anunciação em face de Porto Seguro Companhia 

De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

ombro esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (12/08/2017) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045077-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULYEVERTON REIS FLORENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1045077-79.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Julyeverton Reis Florencio em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 15/11/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 17222747), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID.17222336. Pelo despacho inicial, foi deferido 

o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

19649070) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 20167560), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, 

de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID. 

22186285), reiterando os termos da inicial, bem como manifestou 

favorável ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por Julyeverton Reis 
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Florencio em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais.. Profiro 

o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo da ação, de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração 

do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido 

a esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte 

legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do 

grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). A parte autora 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico , comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente intensa (75%) 

em 5º dedo do pé direito” Cumpre esclarecer, que as hipóteses de 

impedimentos e ou suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no 

art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente caso a 

impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP- Exceção de impedimento cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000– 

julgado em 29/11/2017). A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/11/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em dedo do pé, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 10% (dez por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual e dedo do pé direito em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 10% (dez por cento), equivalente a 

R$ 1012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74. DO DANO 

MORAL No que concerne à pretensão indenizatória da parte autora, 

entendo que igual sorte não lhe socorre. A questão lançada nos autos diz 

respeito à responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser demonstrada 

a culpa dos demandados pelo evento narrado nos autos, incumbindo tal 

demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do 

CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, conforme o disposto 

no art. 186 do Código Civil, para haver o reconhecimento do dever de 

indenizar, é necessária a presença do dano, do nexo de causalidade e da 
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culpa do agente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, 

ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Não 

comprovado o nexo causal, impõem-se a improcedência dos pedidos 

iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - 

Continente, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

24-07-2018). Analisando os elementos de convicção colacionados ao 

feito, não vislumbro a existência de qualquer prova capaz de confortar a 

tese da requerente. Logo, inexiste qualquer comprovação acerca da 

existência de conduta ilícita da parte ré. Destarte, ausente demonstração 

da existência de ato ilícito, não merece guarida a pretensão indenizatória 

da parte autora. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

c/c Danos Morais proposta por Julyeverton Reis Florencio em face de 

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: 

a) ao pagamento do R$ 1012,50 (um mil e doze reais e cinquenta 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em 5º dedo do pé direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (15/11/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017671-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL DE ASSIS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017671-49.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Genival de Assis Campos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 12/11/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 19651833) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 19650506. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 25417311) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 24626128), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, 

adequação do valor da causa e a carência da ação em razão do 

pagamento da indenização em sede administrativa. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação (ID – 21639381), reiterando os 

termos da exordial e concordando com o laudo pericial. Manifestação da 

parte requerida a respeito do laudo pericial acostado (ID – 26139593). É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Genival de Assis Campos em desfavor 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de necessidade 

de alteração do polo passivo, adequação do valor da causa e a carência 

da ação em razão do pagamento da indenização em sede administrativa. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao 

alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que pese 

ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. No que tange à preliminar de carência da ação em razão do 

pagamento da cobertura em sede administrativa, verifica-se que a mesma 

se confunde com o mérito e será analisada em momento oportuno. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (trezse mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 
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praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que O 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) no ombro 

direito”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/11/2018 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Considerando que a parte requerente já recebeu 

administrativamente o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), conforme id 24626132, resta um saldo a 

receber equivalente a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Genival de Assis Campos em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente no ombro direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (12/11/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041279-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041279-76.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório 

DPVAT Com Pedido de Exibição de Documentos ajuizada por DAIANE 

MACHADO em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 24/11/2018, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 24103310) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 11.137,50 (onze mil e cento e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram 

os documentos anexados ai ID – 24102629. Pela decisão inicial foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação 

e determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

26342308) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado laudo pericial. Na contestação (ID- 25240164), 

alega à requerida, preliminarmente, da alteração do polo passivo da ação, 

da carência da ação pela falta de interesse de agir, em razão de 

pagamento na esfera administrativa. A parte autora impugnou a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 346 de 759



contestação, reiterando os termos da inicial (27257350), bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. A parte requerida embora intimada, 

não manifestou com relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT Com Pedido de Exibição de 

Documentos ajuizada por DAIANE MACHADO em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar da alteração do 

polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de agir, 

em razão de pagamento na esfera administrativa. Rejeito a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de carência da ação sob o argumento de ausência de interesse 

processual porque já houve pedido administrativo antes do ajuizamento da 

presente ação eis que mesmo requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Judiciário, 

garantia Constitucional, uma vez que se busca receber a diferença do 

valor pago pela requerida. Dessa forma comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente intensa (75%) 

em membro superior esquerdo”. Cumpre esclarecer, que as hipóteses de 

impedimentos e ou suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no 

art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente caso a 

impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP- Exceção de impedimento cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000– 

julgado em 29/11/2017) A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 24/11/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior esquerdo, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 
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e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Considerando que a parte requerente já recebeu 

administrativamente o valor R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), conforme ID - 25240170, resta um saldo 

a receber equivalente a R$ 4725,00(quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem 

incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 

405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar 

que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a 

aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter 

sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os 

quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT 

Com Pedido de Exibição de Documentos ajuizada por DAIANE MACHADO 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS., 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4725,00(quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente em membro superior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (24/11/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013364-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONARA BESERRA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013364-52.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ionara Beserra Lisboa em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 17/02/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 19092314) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 19091965. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 23023932) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 22773668), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da 

demanda, a ausência de requerimento administrativo prévio, carência da 

ação em razão de boletim de ocorrência sem validade. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 23035108), reiterando os termos da 

exordial. Manifestação das partes a respeito do laudo pericial acostado (ID 

– 23035125; 25740695) Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Ionara Beserra Lisboa em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda, a ausência de requerimento administrativo prévio, 

carência da ação em razão de boletim de ocorrência sem validade. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. REJEITO a preliminar de Carência de 

Ação por invalidade do Boletim de Ocorrência, pois embora a seguradora 

recorrente tenha alegado em sede de preliminar de carência de ação, a 

invalidade do boletim de ocorrência, para a comprovação dos fatos 

alegados na inicial, não se trata de questão preliminar, mas matéria relativa 

à de prova documental e, portanto, atinente ao mérito da demanda. Assim, 

deverá ser analisada em momento oportuno, juntamente com o mérito. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 
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comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente intensa (75%) em membro 

superior esquerdo”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos 

ou suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 

do CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 17/02/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Ionara Beserra Lisboa em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (17/02/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015021-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ATOWICZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015021-29.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Andre Atowicz da Silva em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 02/12/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 19348621) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID. 19347157. Pela decisão da, foi deferido os benefícios da justiça 

gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Na contestação (ID. 22610941), suscitou o 

requerido a preliminar da necessidade da alteração do polo passivo da 

ação, da adequação do valor da causa. Conforme consta no (ID – 

24350103) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

2426992), reiterando os termos da inicial, bem como manifestou favorável 

ao laudo pericial. A parte requerida não manifestou com relação ao laudo 

pericial, embora intimada. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Andre Atowicz da Silva em face de 

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. Profiro o julgamento 
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antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, 

de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como intensa 

(75%) em membro superior direito, e residual (10%) em estrutura 

craniofacial.” Cumpre esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP- Exceção de 

impedimento cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017) 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/12/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura craniofacial, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável, e em membro superior, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em membro superior 

direito em um grau de 75% (setenta e cinco por cento) e, residual em 

estrutura craniofacial, em um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, 

o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta 

por cento), equivalente a R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais), 10% 

(dez por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), 

equivalente a R$ 1350,00 (um mi e trezentos e cinquenta reais) de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando o valor de R$ 8437,50 (sete mil e quatrocentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 
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STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT movida por Andre Atowicz da Silva em face de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 8437,50 (sete mil e quatrocentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente em membro superior direito e estrutura 

craniofacial, corrigido monetariamente data do sinistro (02/12/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014682-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDAL JUNGLES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014682-70.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Vidal Jungles Filho em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 08/06/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 19295943) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 19295787. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 24351926) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 24212912), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a adequação do valor da causa. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação (ID – 24544063), reiterando os termos da exordial e 

concordando com o laudo pericial. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Vidal Jungles Filho. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de necessidade 

de alteração do polo passivo e a adequação do valor da causa. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao 

alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que pese 

ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que O 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) no ombro 

esquerdo”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 
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mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/06/2018 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Vidal Jungles Filho em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no 

ombro esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (08/06/2018) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039168-22.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Manoel Eduardo de Sousa em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 27/05/2019, conforme Boletim de Acidente de 

Trânsito anexado (ID – 23513712) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID – 23513699. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID- 28037847), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da adequação do valor da causa. Conforme 

(ID – 28628978) foi realizada audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 29206850), reiterando os termos da 

exordial, bem como manifestou favorável ao laudo pericial. A parte 

requerida embora intimada, não manifestou com relação ao laudo pericial. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Manoel Eduardo de Sousa em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo da lide, de carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo, da adequação do valor 

da causa. REJEITO a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 
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passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico 

Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente intensa (75%) em tornozelo 

esquerdo”. Cumpre esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP- Exceção de 

impedimento cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/05/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em tornozelo, como se deu em questão, o percentual 

incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em tornozelo esquerdo, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Manoel Eduardo de Sousa em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 
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pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em tornozelo esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (27/05/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033765-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE APARECIDA BOA SORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033765-72.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Danielle Aparecida Boa Sorte em face de Seguradora 

Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA. Sustenta a parte autora que foi 

vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 14/12/2018, conforme 

Boletim de Acidente de Trânsito anexado (ID – 22221064) que lhe causou 

a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram 

os documentos anexados ao ID. 22220714. Pelo despacho inicial foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação 

e determinada a citação e intimação da parte requerida. Na contestação 

(ID- 25996270), alega à requerida, preliminarmente, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da necessidade de adequação do valor da causa. 

Conforme (ID – 25463526) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora 

impugnou a contestação (ID. 26387075), reiterando os termos da inicial, 

bem como manifestou favorável ao laudo pericial. Manifestação da parte 

requerida acerca do laudo pericial ao ID - 26867742. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por 

Danielle Aparecida Boa Sorte em face de Seguradora Líder Do Consorcio 

Do Seguro DPVAT SA. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, da necessidade de adequação 

do valor da causa. REJEITO a preliminar de ausência de interesse 

processual sob o argumento de que não houve pedido administrativo 

antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que mesmo não 

requerido na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de 

imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia 

constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o 

autor ao recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em punho direito”. 

Cumpre esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou suspeição do 

juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP- Exceção de impedimento cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017) A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/12/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em punho direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 
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improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em punho direito, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DO DANO MORAL No que concerne à pretensão indenizatória 

da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A questão 

lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Danielle Aparecida Boa Sorte em face de Seguradora 

Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA. para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em punho direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (14/12/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001506-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CAVALCANTE PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001506-58.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos 

ajuizada por Regiane Cavalcante Peres em desfavor de BRDU SPE Cuiabá 

01 Ltda. Sustenta a parte autora que adquiriu um imóvel localizado no 

Loteamento Residencial Mirante do Parque, junto a requerida, pelo valor de 

R$ 57.394,88 (cinquenta e sete mil trezentos e noventa e quatro reais e 

oitenta e oito centavos), divididos em 121 parcelas. Aduz que realizou, até 

o presente momento, o pagamento da quantia de R$ 9.399,29 (nove mil 

trezentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos). Informa que 

em decorrência de problemas financeiros, não foi possível dar 

continuidade no contrato, motivo pelo qual pugnou pela rescisão contratual 

e devolução dos valores pagos. Acrescenta que a requerida informou não 

ser possível a rescisão do contrato, devendo a autora quitar as parcelas 

vencidas para a realização de nova análise. Requer, diante dos fatos, a 

declaração da rescisão contratual com a restituição de 90% dos valores 

pagos pela parte autora. Deu a Causa o valor de R$ 57.394,88 (cinquenta 

e sete mil trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos). 

Decisão inicial conforme ID 11700799, que não concedeu a tutela de 

urgência pretendida. Audiência de conciliação conforme termo ID 

20948924, sem êxito. Citado, o requerido apresentou contestação 

conforme ID 21497079, alegando em sede de preliminar a impugnação à 

concessão do beneficio da Justiça Gratuita, além da extinção pela falta de 

interesse de agir. Impugnação conforme ID 21731083. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos ajuizada por 

Regiane Cavalcante Peres em desfavor de BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda, que 

visa a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos à 

requerida. O deslinde da lide não carece de dilação probatória. Assim, 

observando aos princípios da brevidade e economia processual, passo a 

julgar antecipadamente a presente lide. No que tange a impugnação à 

Justiça Gratuita, a Lei nº 1.060/50 considera necessitado, para fins legais, 

aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar as custas do 

processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. De acordo com a 

referida lei, para a parte gozar dos benefícios da assistência judiciária 

basta afirmar na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, 

transferindo para a parte contrária a incumbência de provar a suficiência 

de recurso do requerente. No caso dos autos, o requerido não logrou 

êxito em rebater os documentos constantes nos autos, se restringindo em 

afirmar que haveria indícios da capacidade financeira do autor ao 

pagamento de custas, todavia, não juntou qualquer prova, o que não 

demonstra a capacidade financeira do mesmo. Por estes fundamentos, 

REJEITO a impugnação. Quanto a alegação de impossibilidade de rescisão 

contratual, a preliminar se confunde com o mérito e será com ela 

analisada. Conforme se verifica dos autos, as partes, em 13/05/2016, 

firmaram contrato de venda e compra de um lote, mediante o sinal de R$ 

7.453,28, mais quinze parcelas de R$ 616,54, com vencimento todo dia 15 

de cada mês. A parte autora afirmou que, em razão de crise financeira, 

deixaram de pagar as parcelas do financiamento e pretendem a rescisão 

contratual com devolução dos valores pagos pela requerida, com a 

retenção de 10% para esta. Não se olvide que se trata de contrato com 

pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, com simultânea anuência 

para promessa de cessão de créditos. Prosseguindo, o inadimplemento 

dos autores faculta à credora fiduciária a consolidação da propriedade do 

referido bem e não enseja a rescisão contratual com base em outro 

diploma legal, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, não se admitindo 

a devolução das parcelas pagas. Inaplicável, portanto, o art. 53 do Código 

de Defesa do Consumidor (CDC). Conforme procedimento previsto nos 

arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, não purgada a mora, deverá ocorrer a 

consolidação da propriedade em nome alienante fiduciária e a posterior 

venda do imóvel em leilão para pagamento da dívida contraída e devolução 

de eventual saldo remanescente aos alienatários. E, ainda de acordo com 

os § 4º e 5º, do art. 27 do referido diploma legal, incabível pedido de 
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restituição dos valores pagos, por ausência de liquidação da garantia 

fiduciária (alienação do bem em leilão), indispensável à devolução de 

quaisquer valores. Reitere-se que o presente caso é diverso daqueles em 

que a rescisão contratual se dá por culpa da credora fiduciária, com 

consequências diversas. O descumprimento contratual foi confessado 

pela autora, que admite não ter mais condições de quitar as prestações, 

sendo irrelevante o fato de estarem ou não inadimplentes quando 

requereram a rescisão do contrato nesta demanda. Ora, o inadimplemento 

dos compradores ou a falta de vontade de permanecer na relação conduz 

ao retorno da propriedade ao vendedor fiduciário e não enseja a rescisão 

contratual, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/97, não havendo que se 

falar em devolução das parcelas pagas. Inaplicável, portanto, o art. 53 do 

Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, vem decidindo o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL (TERRENO) COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR 

DESINTERESSE EXCLUSIVO DO ADQUIRENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 26 

E 27 DA LEI Nº 9.514/97. NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE O 

CDC. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. 

PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a 

este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado 

pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos 

com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 

18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC. 2. "A Lei nº 9.514/1997, que instituiu a 

alienação fiduciária de bens imóveis, é norma especial e também posterior 

ao Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em tais circunstâncias, o 

inadimplemento do devedor fiduciante enseja a aplicação da regra prevista 

nos arts. 26 e 27 da lei especial". (AgInt no REsp 1.822.750/SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 18/11/2019, DJe 

20/11/2019). 3. É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de 

declaração e agravo interno, suscitar matéria que não foi arguida 

anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 4. Não 

sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a 

inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o 

presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado 

impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios 

termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1848426/SP, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 

25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA 

RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça já firmou entendimento no sentido de que, ocorrendo o 

inadimplemento de devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia 

de bens imóveis, a quitação da dívida deverá observar a forma prevista 

nos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, 

o que afasta, por consequência, a aplicação do art. 53 do CDC. Incidência 

da Súmula 83/STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos 

elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que o 

contrato firmado pelas partes não se tratou de mero compromisso de 

compra e venda, contendo também pacto de alienação fiduciária, em que 

as próprias vendedoras são as credoras fiduciárias. Alterar tal conclusão 

demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação das 

cláusulas contratuais, inviável em recurso especial, a teor do disposto nas 

Súmulas 5 e 7 do STJ.3. Quanto ao dissídio jurisprudencial, a agravante 

não comprovou as semelhanças fáticas e o tratamento jurídico 

diferenciado entre os casos confrontados, não obedecendo às normas 

contidas nos artigos 1.029, §1º do CPC/15 e 255, §§ 1º e 2º, do 

RISTJ.4.Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1791893/SP, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 

01/07/2019) AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. CONTRATO 

DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS. IMPROCEDÊNCIA. - Não há 

ofensa ao Art. 535 do CPC se, embora rejeitando os embargos de 

declaração, o acórdão recorrido examinou todas as questões pertinentes. 

- Não se confundem as posições do comprador, ou promitente-comprador, 

no contrato de compra e venda de imóvel, com a do mutuário no contrato 

de financiamento para aquisição do imóvel. - Mutuário inadimplente não tem 

direito à rescisão do contrato de financiamento e à restituição de parcelas 

pagas. (REsp 906.570/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2007, DJ 06/12/2007, p. 312) 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL COM 

GARANTIA REAL SOBRE O IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO DO 

BEM PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA COM DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE 

SOBEJAR. 1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, 

se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na 

decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos 

utilizados pela parte. 2.- As Turmas que compõem a Segunda Seção desta 

Corte já assentaram que, na hipótese de compra e venda a prazo ou de 

promessa de compra e venda de imóvel, é devida a restituição de parte 

dos valores pago quando verificada a extinção antecipada do contrato 

(rescisão). 3.-Tratando-se de contrato de mútuo com garantia real, porém, 

a rescisão contratual não segue a mesma regra. A lógica, nesses casos, 

é que, em virtude do inadimplemento, promova-se a execução da garantia 

para satisfação do credor e devolução, ao mutuário da quantia a maior 

eventualmente apurada. Precedentes. 4.- Agravo Regimental improvido. 

(AgRg no AgRg no AREsp 9.178/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 30/08/2013) Assim sendo, 

improcede o pedido de rescisão contratual e devolução das parcelas 

pagas. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, 

porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, 

conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência 

também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isso, nos 

termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de 

Valores Pagos ajuizada por Regiane Cavalcante Peres em desfavor de 

BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do CPC, cuja execução torno suspensa em razão da gratuidade 

concedida. Transitado em julgado, e nada requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035245-85.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Augusta Arruda de Brito em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 09/04/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 22495994), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.22495022. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 26492351) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 17468049), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID. 

26828005) reiterando os termos da inicial, bem como manifestou favorável 

ao laudo pericial. A parte requerida embora intimada não manifestou com 
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relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Augusta Arruda de Brito em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais.. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência de requerimento 

administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, pois está juntado ao ID. 22496807 Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro superior direito, e intensa (75%) em 

punho direito”. Cumpre esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP- Exceção de 

impedimento cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017) 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/04/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior direito, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável, em punho, como se deu em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

direito, em um grau de 50% (cinquenta por cento), e intenso em punho 

direito em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 

25% (setenta por cento), equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) de acordo com que preceitua 

o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 7.256,25 

(sete mil e duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 
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a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Augusta Arruda de Brito em face de Porto Seguro Companhia De Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 7.256,25 (sete 

mil e duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro superior direito e punho direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (09/04/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009214-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN BENEDITO FIGUEIREDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009214-28.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jean Benedito Figueiredo da Silva em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 19/11/2018, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 18457531) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 18457525. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

24284661) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 24062186), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo, a adequação do valor da causa, ausência de requerimento 

administrativo prévio, inépcia da inicial em razão da ausência dos 

documentos indispensáveis à propositura da demanda. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação (ID – 24544063), reiterando os 

termos da exordial. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Jean Benedito Figueiredo da Silva em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de necessidade de alteração do polo 

passivo, a adequação do valor da causa, ausência de requerimento 

administrativo prévio, inépcia da inicial em razão da ausência dos 

documentos indispensáveis à propositura da demanda. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Ainda, em sede 

de preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do processo sem 

julgamento do mérito, sustentando que a parte autora não instruiu a inicial 

com os documentos essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 

5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1 o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de 

óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 

8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num juízo de 

cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o acidente, 

quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências estabelecidas 
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no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar de inépcia da 

inicial, pela ausência de documentação imprescindível, sendo imperioso 

destacar que a suficiência dos documentos acostados para a 

comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito da 

ação, razão pela qual com ele será apreciado. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). O 

autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que O periciado apresenta “incapacidade 

física como intensa (75%) no ombro esquerdo”. Cumpre esclarecer que as 

hipóteses de impedimentos ou suspeição do juiz são taxativas, conforme 

disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente 

caso a impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – 

Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 19/11/2018 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jean Benedito Figueiredo da Silva em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no ombro esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(19/11/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016271-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL YOSHINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016271-97.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Rafael Yoshino de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 20/03/2019 certidão de ocorrência anexado (ID – 

19498576) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ao ID 19498240. 

Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Conforme (ID – 25384354) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID – 25439613), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda e a adequação do valor da causa. A parte autora, 

devidamente intimada, deixou de apresentar impugnação, conforme 

certidão de id 29155835. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Rafael Yoshino de Souza em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda e a adequação do valor da causa. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de Atendimento Médico, comprovando o acidente e atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente 

média (50%) no ombro esquerdo”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de 

impedimentos ou suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no 

art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente caso a 

impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – 

Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 20/03/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 
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na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no ombro esquerdo, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Rafael Yoshino de Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (20/03/2019) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020410-29.2018.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020410-29.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por João Xavier dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 29/10/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 14081861) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 14081782 Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 17057507) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 21451016), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide, a adequação 

do valor da causa e a ausência de requerimento administrativo. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação no ID 23843511, reiterando 

os termos da exordial e concordando com o laudo pericial acostado. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por João 

Xavier dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da lide, a adequação do valor da 

causa e a ausência de requerimento administrativo. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 
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de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como 

leve (25%) no pé direito”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de 

impedimentos ou suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no 

art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente caso a 

impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – 

Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/10/2017 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no pé direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no pé direito em um grau de 

25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por João Xavier dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no pé direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(29/10/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003897-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003897-49.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Angélica da Silva Gomes em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 22/09/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17638771) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17638226. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 20331911) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 20869495), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide e a 

ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 24434562, reiterando os termos da exordial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Angélica 

da Silva Gomes em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide e a ausência de 
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requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro inferior direito”. Cumpre esclarecer 

que as hipóteses de impedimentos ou suspeição do juiz são taxativas, 

conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o 

presente caso a impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de 

suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente 

julgado do TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 22/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DO DANO MORAL 

No que concerne à pretensão indenizatória da parte autora, entendo que 

igual sorte não lhe socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à 

responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa 

dos demandados pelo evento narrado nos autos, incumbindo tal 

demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do 

CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, conforme o disposto 

no art. 186 do Código Civil, para haver o reconhecimento do dever de 

indenizar, é necessária a presença do dano, do nexo de causalidade e da 

culpa do agente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, 

ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Não 

comprovado o nexo causal, impõem-se a improcedência dos pedidos 

iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - 
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Continente, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

24-07-2018). Analisando os elementos de convicção colacionados ao 

feito, não vislumbro a existência de qualquer prova capaz de confortar a 

tese da requerente. Logo, inexiste qualquer comprovação acerca da 

existência de conduta ilícita da parte ré. Destarte, ausente demonstração 

da existência de ato ilícito, não merece guarida a pretensão indenizatória 

da parte autora. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Angélica da Silva Gomes em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(22/09/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1045495-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LOPES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO BORGES MODESTO OAB - MT15947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1045495-80.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: SAMUEL LOPES 

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Vistos etc... INTIME-SE o embargante 

via correio com aviso de recebimento, para cumprir a determinação de ID. 

28209117 em 05 dias, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Após, 

concluso para deliberações ou extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018492-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO AUGUSTO SOARES (EXECUTADO)

HILLEN PAULA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029268-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIACIR PEDROSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035937-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGNEL DA CUNHA BELMIRO (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018936-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN PINHEIRO DIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 8598 Nr: 1940-31.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUT TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEASING BANK OF BOS TON S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, NÚBIA NARCISO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT, SORAYA CRISTIANE BEHLING - 

OAB:7936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Junto nesta oportunidade o ofício código de rastreabilidade 

523202015879886, que se encontra na contracapa, concernente ao 

credor trabalhista Francisco Adenor Pinheiro Filho.

Compulsando os presentes autos tenho que às fls.922 o juízo da 3ª Vara 

do Trabalho indicou que os valores deveriam ser encaminhados para a 

CEF ag.2685 ou BB sg.3834, localizados no foro trabalhista sem indicar o 

número da conta, o mesmo ocorrendo, com as outras determinações, de 

outras varas.

No que tange ao credor/Francisco, foi indicado às fls.931 um direito no 

montante de R$236.344,34 e no ofício supra mencionado, recebido via 

malote digital, foi declinado os seguintes dados CEF, ag.2685 e conta 

042.04879590-5, que deverá ser vinculada aos autos 

0000082-36.2015.5.23.0003, em que são partes Francisco Adenor 

Pinheiro Filho CPF 103.467.161-87 X Tut Transportes Ltda CNPJ 

03.915.923/0001-61.

De acordo com os ofícios por mim encaminhados haveria necessidade de 

todos os dados para expedição de alvará, inclusive o CNPJ e/ou CPF do 

titular da conta nominada acima, deixando o ofício de declinar de forma 

clara esse, razão pela qual procedo a expedição do mesmo, vinculando-o 

ao nome e CPF do credor Adenor que ao que tudo indica será o titular da 

conta em comento.

No que tange aos demais alvarás, todos pendem da informação de conta o 

que deve ser regularizado pelo juízo trabalhista.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010362-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CAROLINA DESTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010362-40.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: FLAVIA 

CAROLINA DESTRO As guias foram recolhidas, conforme averiguado pela 

assessoria do juízo. Vistos etc... Verifica-se que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo MITSUBISHI ASX, 

placa: QBZ-4239 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não 

cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a 

maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento 

substancial, pois de acordo com o Decreto Lei nº 911/69, com as 
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alterações da Lei nº 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, 

somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, 

livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a 

concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada 

apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo 

suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao 

domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme 

pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial 

documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida 

liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019) 

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. 

PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. 

ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de 

busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a 

mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante 

este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação 

de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o 

credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que 

ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha 

exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 

16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino 

a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se 

o veículo em mãos da parte requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas 

em conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Observe-se o comprovante de diligência de ID. 

30329017. Ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual 

situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a 

saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o 

estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por 

entender não ser o caso de expedição de mandado a ser cumprido por 

Oficial de Justiça Plantonista, que está vinculado às medidas urgentes na 

forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, o mandado 

deverá ser distribuído após o retorno das atividades do Poder Judiciário. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047777-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VASTIL MARIA DE MATOS ALBERTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1047777-91.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: VASTIL MARIA DE MATOS ALBERTO Vistos, etc. Nos termos 

do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, 

Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a Requerida os 

benefícios da justiça gratuita. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por Banco GMAC S/A em face de Vastil Maria de Matos Alberto, 

com liminar deferida no ID. 25399152. Conforme ID. 27824348 a Requerida 

apresentou contestação, sem arguir preliminares, bem como constituiu 

causídica com poderes para receber citação (ID. 27824347). Outrossim, a 

tese de que esta negociando a dívida, não impede a parte de procurar o 

seu direito perante o judiciário, até que essa transação de conclua. Firmo, 

ainda, que alegações genéricas de juros, taxas e outras, sem a devida 

fundamentação, não poderão ser motivo de análise na fase de mérito, 

tendo em vista, que não é permitido ao juiz reconhecer fatos de ofício. 

Desta feita, inexistindo motivo para não dar cumprimento a liminar deferida, 

proceda-se como lançado no ID.25399152. Destarte, ante a instauração 

do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa decorrente do 

vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de 

convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada 

quarentena da população, contudo por entender não ser o caso de 

expedição de mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que 

esta vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria 

Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder 

Judiciário: - expeça-se mandado de busca, apreensão e citação, 

conforme decisão de ID. 25399152, observando o comprovante de 

diligência de ID. 25662413. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047777-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VASTIL MARIA DE MATOS ALBERTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1047777-91.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: VASTIL MARIA DE MATOS ALBERTO Vistos, etc. Nos termos 

do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, 

Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a Requerida os 

benefícios da justiça gratuita. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por Banco GMAC S/A em face de Vastil Maria de Matos Alberto, 

com liminar deferida no ID. 25399152. Conforme ID. 27824348 a Requerida 

apresentou contestação, sem arguir preliminares, bem como constituiu 

causídica com poderes para receber citação (ID. 27824347). Outrossim, a 

tese de que esta negociando a dívida, não impede a parte de procurar o 

seu direito perante o judiciário, até que essa transação de conclua. Firmo, 

ainda, que alegações genéricas de juros, taxas e outras, sem a devida 

fundamentação, não poderão ser motivo de análise na fase de mérito, 

tendo em vista, que não é permitido ao juiz reconhecer fatos de ofício. 

Desta feita, inexistindo motivo para não dar cumprimento a liminar deferida, 

proceda-se como lançado no ID.25399152. Destarte, ante a instauração 

do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa decorrente do 

vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de 

convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada 

quarentena da população, contudo por entender não ser o caso de 

expedição de mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que 

esta vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria 

Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder 

Judiciário: - expeça-se mandado de busca, apreensão e citação, 

conforme decisão de ID. 25399152, observando o comprovante de 

diligência de ID. 25662413. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014384-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENNIELY VENTURA SOARES (EXECUTADO)

LEIA VENTURA SOARES (EXECUTADO)

L. VENTURA SOARES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014384-15.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: L. VENTURA SOARES & CIA LTDA - ME, KENNIELY 

VENTURA SOARES, LEIA VENTURA SOARES Vistos, etc. Prefacialmente, 

deixo para apreciar o requerimento de ID. 28608667 posteriormente. 

Compulsando o presente feito que foi distribuído em 25/05/2018, com 

despacho inaugural em 11/06/2018, não teve solução de continuidade em 

face de ter o Banco, não depositar as diligências, apesar de intimado via 

DJE e pessoalmente, anunciando no ID.15677402 que foi realizado acordo 

entre as partes, sem juntá-lo, motivo da interlocutória ID.19098604, para 

assim proceder em 05 dias, no entanto, requereu dilação de prazo e em 

15/08/2019, informou que a avença, que nunca veio aos autos foi 

descumprido, ou seja, o processo ficou mais de um ano, com base em fato 

inexistente, requerendo sua continuidade no ID.22642253, porém, em 

28/08/2018, voltou a anunciar as novas tratativas, sem prova, com pedido 

de suspensão, razão do despacho ID.24244442, com admoestação de 

multa do artigo 77do CPC, em face da resistência no cumprimento do 

comando judicial. No ID.25902858 relata o descumprimento das tratativas, 

requerendo a citação da parte adversa, sem que tenha cumprido outro 

comando judicial, de comprovar o recolhimento das diligências, 

evidenciando o total descompasso do comportamento da Instituição 

Financeira com o legislação vigente. Desta feita, fixo a multa do artigo 77, 

IV do CPC em 10% do valor da causa em favor do Estado devendo o Sr. 

Gestor tomar as medidas necessárias para recebimento do crédito. 

Outrossim, ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual 

situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a 

saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o 

estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por 

entender não ser o caso de expedição de mandado ser cumprido por 

Oficial de Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas urgentes na 

forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o 

retorno das atividades do Poder Judiciário: - expeça-se mandado de 

citação, nos termos da decisão de ID. 13554123. Para tanto, intimo a 

Instituição Financeira intimada para em 15 dias promover ao recolhimento 

das diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou 

a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047208-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN DEMAMANN DA ROSA (EXECUTADO)

TELECOM MT SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1047208-90.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: TELECOM MT SERVICOS EIRELI - ME, IVAN DEMAMANN DA 

ROSA Faço constar que, em diligência junto ao site do Tribunal de Justiça, 

esta assessoria verificou que as custas e taxas processuais foram 

devidamente recolhidas. Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial de ID. 

27115095, 27115096 e 27115098. Destarte, defiro o requerimento de 

citação dos Executados. Ante a instauração do teletrabalho e 

considerando a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, 

que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, 

tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da 

população, contudo por entender não ser o caso de expedição de 

mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que esta 

vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 

249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder Judiciário: - 

expeça-se mandado de citação e penhora, para os Réus efetuarem o 

pagamento do débito em 03 (três) dias. Após o decurso do prazo, 

verificada a inércia dos Executados, deve o senhor Oficial de Justiça, 

munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de 

tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-os, na forma 

prevista no artigo 829 do CPC. Na mesma oportunidade, deve o Oficial de 

Justiça verificar a existência de bens passíveis de serem penhorados na 

residência, certificando nos autos e observando o disposto no artigo 833, 

inciso II e V do CPC: São impenhoráveis: II - (…) os móveis, os pertences e 

as utilidades domésticas que guarnecem a residência da parte executada, 

salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades 

comuns correspondentes a um médio padrão de vida. V - (…) os livros, as 

máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens 

móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 

Conste no mandado a possibilidade de os Executados reconhecerem a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando 

que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo 

códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 
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212, § 2º, do CPC. Saliento que a diligência foi recolhida, conforme 

comprovante de pagamento de ID. 27115098. Citem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de abril de 2020 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004359-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004359-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. 

INICIALMENTE, segue as razões do conflito negativo de competência, 

procedendo o Sr.Gestor sua distribuição. Trata-se os autos de Ação de 

Revisão Contratual com Pedido de Liminar, distribuída primeiramente à 2ª 

Vara Especializada em Direito Bancário. No ID. 18254799 o Autor requereu 

a remessa dos autos a este Juízo posto que a Ação de Busca e 

Apreensão (n° 1020976-46.2016), tramita nesta Vara tornando-a 

prevento. A Instituição Financeira constituiu advogado nos autos (ID. 

18256551) e, posteriormente determinou-se a remessa dos autos a esta 

Vara (ID. 18335220), momento em que o Requerente foi intimado a 

comprovar os pressupostos aptos a concessão da justiça gratuita (ID. 

21333562). No ID. 22696099 o Autor acostou os documentos que 

comprovam seu desemprego, bem como as inúmeras ações que tramitam 

em seu desfavor e, posteriormente requereu o aditamento da inicial 

acrescentando nos pedidos a nulidade do seguro financeiro imposto no 

contrato (ID. 22818728). Este Juízo procedeu a devolução dos autos à 2ª 

Bancária (ID. 23744977) e, posteriormente esta determinou o retorno do 

feito a este Vara Especializada (ID.27010838). É o relatório. Decido. 

APESAR DE SUSCITAR O CONFLITO NEGATIVO, para que não resulte em 

prejuízo à parte na perseguição de seu direito perante a justiça, procedo a 

análise dos pleitos iniciais. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim 

o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO ao Autor os benefícios da justiça gratuita. 

Primeiramente, no que concerne ao aditamento da inicial, tenho que o 

mesmo pode ser feito sem o consentimento do Réu antes de sua citação 

e, até o saneamento do feito com o aceite dele, conforme dispõem o art. 

329 do CPC. Ocorre que, apesar da Instituição Financeira constituir 

advogado, o mesmo não possui poderes para receber citação (ID. 

18256552 – pág. 03), portanto recebo o aditamento à inicial de ID. 

22818728. Destarte, tratam os autos de Ação de Revisão Contratual com 

Pedido Liminar, objetivando o Requerente em tutela de urgência que o Réu 

se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, a 

manutenção da posse do veículo, bem como a autorização para depositar 

em juízo o valor incontroverso e/ou o pactuado no contrato das parcelas. 

Mister se faz considerar que, em que pese o requerimento de revisão das 

cláusulas firmadas no contrato objeto de revisão, não há justificativas 

plausíveis ao acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de 

ação revisional não possui o condão de ilidir a sua mora. De conseguinte, 

caso se encontre caracterizada a sua mora em decorrência do 

inadimplemento do acordado, pelo simples ajuizamento da ação de revisão 

de cláusulas, não cabe ao juízo impedir o direito do Banco em anotar seu 

nome em cadastros restritivos de crédito ou de pleitear pela apreensão do 

veículo. Isso porque, consoante julgamento em incidente de Recurso 

Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 22/10/2008, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu 

que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: “a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. No mais, no que 

concerne o requerimento de consignação em juízo do montante referente 

as parcelas e manutenção na posse do bem, tal pleito é inadmissível , visto 

que foi ajuizada Ação de Busca e Apreensão, sendo que para a 

resolução da mesma e, atendimento ao pleito o Autor deve efetuar a 

purgação da mora, ou seja pagamento das parcelas vencidas e 

vincendas, naqueles autos. Feitas essas considerações, tenho não 

aclarada a probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO os pedidos 

formulados em tutela de urgência. Destarte, CITE-SE a parte ré, via correio 

com aviso de recebimento, para apresentar manifestação dentro do prazo 

legal, salientando a audiência de conciliação disposta no art. 334 do CPC 

será designada após o retorno regular das atividades do Poder Judiciário, 

sendo necessário o desinteresse de ambas as partes para que a 

solenidade não ocorra. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030976-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 3 0 9 7 6 - 7 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: A D COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos etc. Considerando os novos 

documentos coligidos pelo autor com a petição Id.13590097 e com a 

petição Id. 14219747, intimo o réu para manifestação no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos para decisão. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de abril de 

2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049852-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1049852-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): WALMIR SANTANA DA SILVA 

REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos, etc. SUSCITEI CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA cujas 

razões seguem, procedendo o Sr.Gestor sua distribuição. Com fito de não 

causar maior prejuízo à parte passo a análise da pretensão inicial. 

Trata-se os autos de Ação de Revisão Contratual com Pedido de Liminar, 

distribuída primeiramente à 2ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

momento em que o Requente foi intimado para comprovar os pressupostos 

aptos a concessão da justiça gratuita (ID. 25124893). No ID. 25756009 o 

Autor requereu a remessa dos autos a este Juízo posto que a Ação de 

Busca e Apreensão (n° 1035556-76.2019), tramita nesta Vara tornando-a 

prevento, o que foi deferido (ID. 25789222). Atendendo ao comando de ID. 

25124893 o Autor acostou aos extrato da conta corrente, folha de 

pagamento, declaração de imposto de renda e fatura do cartão de crédito 

(ID. 27094964). Recebo a emenda à inicial de ID. 27094964, 27094965, 

27094966, 27094967 e 27094968. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, 

bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento 

n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao Autor os benefícios da justiça gratuita. Tratam 

os autos de Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar, objetivando o 

Requerente em tutela de urgência que o Réu se abstenha de incluir seu 

nome nos cadastros de proteção ao crédito, a manutenção da posse do 
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veículo, bem como a autorização para depositar em juízo o valor 

incontroverso e/ou o pactuado no contrato das parcelas. Mister se faz 

considerar que, em que pese o requerimento de revisão das cláusulas 

firmadas no contrato objeto de revisão, não há justificativas plausíveis ao 

acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação 

revisional não possui o condão de ilidir a sua mora. De conseguinte, caso 

se encontre caracterizada a sua mora em decorrência do inadimplemento 

do acordado, pelo simples ajuizamento da ação de revisão de cláusulas, 

não cabe ao juízo impedir o direito do Banco em anotar seu nome em 

cadastros restritivos de crédito ou de pleitear pela apreensão do veículo. 

Isso porque, consoante julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: “a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. No mais, no que 

concerne o requerimento de consignação em juízo do montante referente 

as parcelas e manutenção na posse do bem, tal pleito é inadmissível , visto 

que foi ajuizada Ação de Busca e Apreensão, sendo que para a 

resolução da mesma e, atendimento ao pleito o Autor deve efetuar a 

purgação da mora, ou seja pagamento das parcelas vencidas e 

vincendas, naqueles autos. Feitas essas considerações, tenho não 

aclarada a probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO os pedidos 

formulados em tutela de urgência. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de 

abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010374-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR DE PROENCA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010374-54.2020.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ALTAIR DE PROENCA PEREIRA Vistos etc... Não obstante a 

juntada da notificação extrajudicial de ID. 30001299, vislumbra-se que 

houve sua devolução pelo motivo “endereço sem entrega domiciliar”, o que 

ensejou no protesto via edital de ID. 30001301. No entanto, evidente que 

não houve o esgotamento dos meios para constituição em mora do 

requerido. Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o assunto: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

FRUSTRADA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - NOVAS 

TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO OU DE PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA - MORA NÃO COMPROVADA. - A 

notificação extrajudicial deverá ser enviada ao endereço do devedor, 

através carta registrada, sob pena de não comprovação da mora. - A 

comprovação da referida notificação quando do ajuizamento da ação é 

obrigatória, considerando-se ausente um dos pressupostos de 

constituição válida e regular do processo, a ensejar a extinção prematura 

da demanda. - É necessário que a notificação seja enviada e efetivamente 

entregue no endereço informado no contrato, sob pena de não atingir a 

finalidade a que se destina, qual seja, notificar o devedor a fim de 

constituí-lo em mora. - Ausente comprovação de que foram tentadas 

novas notificações no endereço do devedor, após a primeira e única 

tentativa ter-se frustrado, e inexistente o esgotamento de outras tentativas 

idôneas para, então, abrir-se a possibilidade de protesto do título com a 

intimação por edital, correta a sentença que extinguiu o processo, sem 

resolução de mérito. (TJMG - Apelação Cível 1.0569.16.000559-5/001, 

Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 

18/10/2019) Posto isso, intimo a requerente para comprovar a constituição 

em mora do requerido, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por 

ausência de pressuposto. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1003293-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CHARBEL MALOUF (REQUERIDO)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003293-88.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: JOSE CHARBEL MALOUF, VERONICA FATIMA OLAVARRIA 

DE PINHO MALOUF Vistos etc... Trata-se de Notificação Judicial. Não 

obstante o disposto no artigo 729, do Código de Processo Civil, revela-se 

inócua a determinação para entrega dos autos ao requerente, 

considerando que o processo é eletrônico. Assim, ante o pleito de ID. 

28334538 arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022741-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022741-18.2017.8.11.0041. DEPRECANTE: BANCO SAFRA S-A 

DEPRECADO: TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME Vistos, etc. Ante 

a certidão de ID. 16416820, em celebração ao princípio da celeridade 

processual, procedo pesquisa via Infojud e Infoseg obtendo êxito quanto a 

sócia do Requerente (extrato anexo) Destarte, ante a instauração do 

teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa decorrente do 

vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de 

convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada 

quarentena da população, contudo por entender não ser o caso de 

expedição de mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que 

esta vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria 

Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder 

Judiciário: - expeça-se mandado de busca, apreensão e citação a ser 

cumprido no local: Avenida General Melo, nº 144, Bairro Bosque da Saúde, 

nesta capital, ficando desde já a Instituição Financeira intimada para, caso 

desejar, efetuar o recolhimento das diligências, nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), tudo no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção do feito. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o Banco via correio com aviso de recebimento para cumprir o 

comando acima, no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020 Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036580-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOS BRUNO MOURA E CIA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

DANIEL DE CAMPOS BRUNO MOURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036580-42.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO DO 

BRASIL SA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CAMPOS BRUNO MOURA E 

CIA LTDA - ME, DANIEL DE CAMPOS BRUNO MOURA Faço constar que, 

em diligência junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Execução distribuída primeiramente a 5ª Vara 

Cível e ante sua incompetência, distribuída a este Juízo Especializado (ID. 

24048138). Destarte, defiro o requerimento de citação dos Executados. 

Ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual situação 

calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da 

coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito 

cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por entender 

não ser o caso de expedição de mandado ser cumprido por Oficial de 

Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas urgentes na forma do 

art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o retorno das 

atividades do Poder Judiciário: - expeça-se mandado de citação e 

penhora, para os Réus efetuarem o pagamento do débito em 03 (três) 

dias. Após o decurso do prazo, verificada a inércia dos Executados, deve 

o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Na mesma 

oportunidade, deve o Oficial de Justiça verificar a existência de bens 

passíveis de serem penhorados na residência, certificando nos autos e 

observando o disposto no artigo 833, inciso II e V do CPC: São 

impenhoráveis: II - (…) os móveis, os pertences e as utilidades domésticas 

que guarnecem a residência da parte executada, salvo os de elevado 

valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a 

um médio padrão de vida. V - (…) os livros, as máquinas, as ferramentas, 

os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis 

ao exercício da profissão do executado. Conste no mandado a 

possibilidade de os Executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Para tanto, intimo o Exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o Banco via correio com aviso de recebimento para cumprir o 

comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação. 

Citem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020 Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054711-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCO NASCIMENTO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1054711-65.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: FRANCO NASCIMENTO RODRIGUES 

Vistos, etc. Em primeiro lugar, a presente lide foi distribuída a uma das 

Varas de Feitos Gerais e ante a sua incompetência, distribuída a este 

Juízo Especializado (ID. 26547230). Destarte, constato que a Casa 

Bancária não recolheu/comprovou a guia das custas e taxas processuais 

(extrato anexo). Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS 

INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o 

pagamento das custas processuais, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo 

único, ambos do CPC. (TJ-MT N.U 1009618-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no 

DJE 25/07/2019) Desta feita, intimo o Exequente para efetuar recolhimento 

das referidas guias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se a Instituição 

Financeira via correio com aviso de recebimento, para cumprir o comando 

acima no prazo de 05 dias com a mesma admoestação. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013752-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DUARTE VIEIRA (AUTOR(A))

ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013752-18.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ROMILSON APARECIDO DE 

CAMPOS MELO, KARLA DUARTE VIEIRA REU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO Vistos etc. Do exame dos autos, observo que os autores 

ajuizaram esta ação objetivando a restituição de valor pago a maior, por 

meio de dação em pagamento de bem imóvel de expressivo valor, em 

contrato de renegociação do débito Em que pese a assertiva dos 

requerentes quanto a inexistência de conexão, considerando o fato de 

que nos autos n. 1000561-71.2018.811.0041, em trâmite na 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário desta Capital é discutido o mesmo 

instrumento contratual objeto desta ação, mostra-se evidente que o 

julgamento do feito em juízos distintos acarreta no risco de decisões 

conflitantes, notadamente em vista de o pleito de distrato firmado naquele 

caderno processual, mediante a tese de que foram induzidos a pagar mais 

por dívida menor. Deste modo, declino a minha competência para 

processar e julgar este feito e determino a remessa dos autos ao Cartório 

Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO à 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário desta Capital, para processamento por dependência aos autos n. 

1000561-71.2018.811.0041, com as anotações e baixas devidas. Desde já 

consigno que, caso não entendam se tratar de conexão, retornem para 

redistribuição a uma Vara Cível - Feitos Gerais, por não discutir matéria 

bancária. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010377-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MARINHO FERREIRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010377-09.2020.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JOAQUIM MARINHO FERREIRA NETO As guias foram 

recolhidas, conforme averiguado pela assessoria do juízo. Vistos etc... 

Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no 

artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo MITSUBISHI, placa: KAL-1324 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos da parte 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO 

DA LIMINAR E CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, salvo em caso de ordem 

judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às 

parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os 

encargos moratórios contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 

dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observe-se o comprovante de diligência de ID. 30544478. Ante a 

instauração do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa 

decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade 

em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da 

chamada quarentena da população, contudo por entender não ser o caso 

de expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça 

Plantonista, que está vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º 

da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, o mandado deverá ser 

distribuído após o retorno das atividades do Poder Judiciário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010400-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DEOCLIDES BRAUN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010400-52.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: JAIRO DEOCLIDES BRAUN As guias foram recolhidas, 

conforme averiguado pela assessoria do juízo. Vistos etc... Por ora, 

indefiro a inserção de restrição sobre o bem via sistema Renajud. 

Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no 

artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 
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comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao bem MERCEDES BENZ 710 PLUS, placa: JHE-2518 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos da parte 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO 

DA LIMINAR E CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, salvo em caso de ordem 

judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às 

parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os 

encargos moratórios contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 

dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observe-se o comprovante de diligência de ID. 30019260. Ante a 

instauração do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa 

decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade 

em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da 

chamada quarentena da população, contudo por entender não ser o caso 

de expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça 

Plantonista, que está vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º 

da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, o mandado deverá ser 

distribuído após o retorno das atividades do Poder Judiciário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003931-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D G P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS CARPES VARGAS OAB - 698.376.009-34 

(REPRESENTANTE)

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003931-87.2020.8.11.0041. AUTOR(A): D G P DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA REPRESENTANTE: JOSE MARCOS CARPES VARGAS REU: 

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Faço constar que, em 

diligência junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Recebo a emenda à inicial de ID. 31420758, 31420759 e 31420760. 

Tratam os autos de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais 

C/C Consignação de Pagamento de Parcelas Atrasadas C/C Liminar de 

Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e SPC, 

objetivando o Autor em tutela de urgência que o Réu abstenha de incluir 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, autorização para depositar 

em juízo as parcelas vencidas e manutenção na posse do bem. Mister se 

faz considerar que, em que pese o requerimento de revisão das cláusulas 

firmadas no contrato objeto de revisão, não há justificativas plausíveis ao 

acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação 

revisional não possui o condão de ilidir a sua mora. Desta feita, o que 

concerne ao pleito de consignação em juízo do valor, há de se ter em 

vista, no entanto, que consoante firmado pelo art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC: 

“§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente 

de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 
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contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.” Desta feita, 

compete à parte, continuar pagando as prestações na forma em que 

assumidas em contrato, para assim manter-se na posse do bem. No mais, 

em que pese o requerimento de abstenção de ajuizamento de busca e 

apreensão, bem como proibição de anotação do nome do Réu nos órgãos 

de proteção ao crédito, diante do acima exposto, não há como ser 

deferido. Isso porque, consoante julgamento em incidente de Recurso 

Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 22/10/2008, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu 

que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: “a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. Feitas essas 

considerações, tenho não aclarada a probabilidade do direito, de modo 

que INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência. Destarte, 

CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para apresentar 

manifestação dentro do prazo legal, salientando a audiência de conciliação 

disposta no art. 334 do CPC será designada após o retorno regular das 

atividades do Poder Judiciário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017060-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILMAR PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

SILCAR- COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AUTOPECAS E 

REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ADINA DE SOUZA CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017060-04.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: SILCAR- COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AUTOPECAS E 

REPRESENTACOES LTDA - ME, ADINA DE SOUZA CARMO, EDILMAR 

PEREIRA DA SILVA As guias foram arrecadadas, conforme averiguado 

pela assessoria do juízo. Vistos etc... Vislumbra-se dos autos a 

informação obtida pelo Oficial de Justiça acerca do falecimento da 

executada Adina. Tal informação foi corroborada pelo sítio da Anoreg que 

declinou o assento de óbito da executada (em anexo). Desta feita, 

intime-se o viúvo Edilmar no endereço: Rua 07, nº 04, Bairro Jardim 

Industriário I para indicar o inventariante ou declinar os herdeiros da 

falecida com seus dados pessoais. Para tanto, intimo o exequente para, 

em 15 dias promover ao depósito de diligência, nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios 

imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014735-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO AURELIO FRITZ (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014735-56.2016.8.11.0041. AUTOR(A): KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO REU: CRISTIANO AURELIO FRITZ Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO 

em face de CRISTIANO AURÉLIO FRITZ, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando o autor que firmaram as partes o Contrato de 

Abertura de Conta Corrente e Termo de Opção n. 0830-0714985 e por 

meio desse aderiu aos contratos de crédito parcelado n. 08301147857, n. 

08301163194 e n. 08301178280, todavia, por não cumprir com as 

obrigações assumidas, está inadimplente da quantia atualizada de R$ 

106.982,20. Posto isso, pleiteia pela condenação do réu ao pagamento de 

R$ 106.982,20, além de a condenação da parte adversa ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 106.982,20 e acostou documentos. Por não ter sido o réu 

localizada nas diligências perpetradas, encontrando-se em local incerto e 

não sabido, foi citado por edital (Id. 18051344), sendo nomeado o 

Defensor Público em atividade no juízo como curador especial, que 

apresentou no Id. 21324187 contestação por negativa geral. Impugnação à 

contestação Id. 26027460. É o relatório. Decido. Por observar que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com 

amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Pretende o autor o recebimento de R$ 106.982,20, quanto ao débito 

em aberto assumido por meio do Contrato de Abertura de Conta Corrente e 

Termo de Opção n. 0830-0714985 firmado entre as partes, conforme a 

cópia do contrato global Id. 1935162, Proposta de Abertura de Conta 

Corrente Id. 1935164 – Pág. 1/50 Termo de Adesão e Autorizações Id. 

1935164 – Pág. 15/25, bem como a respectiva evolução do débito no Id. 

1935170. Ainda, exibiu os demonstrativos concernente ao contrato 

0830-116319-4, com a respectiva planilha de débito no Id. 1935168; do 

contrato 0830-114785-7, com a respectiva evolução do débito no Id. 

1935176; e do contrato 0830-117828-0, com o respectivo demonstrativo 

do débito no Id. 1935180. Considerando a citação editalícia, e a 

contestação por negativa geral (Id. 21324187), sem apontamento de 

qualquer irregularidade outra, ao contrário, com a assertiva de 

“compulsando os autos e conforme laudo pericial em anexo, não se 

verifica vício evidente no contrato firmado entre as partes, máxime em 

razão da taxa de juros contratada”. Deste conseguinte, constando nos 

autos a documentação que revela o direito do credor, não há óbice ao 

deferimento do pleito inicial, de modo que a procedência da ação é medida 

que se impõe. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por HSBC BANK BRASIL S/A – 

BANCO MÚLTIPLO em face de CRISTIANO AURÉLIO FRITZ, condenando o 

réu ao pagamento de R$ 106.982,20, corrigido com juros de mora de 1% 

ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do 

ajuizamento da ação. Considerando o fato de que foi nomeada a 

Defensoria Pública curadora especial da parte ré, sem comprovação de 

sua hipossuficiência, condeno-o ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em R$5.000,00, nos termos do artigo 85 do CPC. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. Por fim afasto a multa firmada no ID.3678699 

diante da situação fática apresentada no presente caderno processual. P. 

I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024385-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA BRUM GOMES (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1024385-93.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: GIOVANNA BRUM GOMES Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A em face de 

GIOVANNA BRUM GOMES, todos qualificados nos autos em referência, 

relatando o autor que as partes mantinham vigente contrato de cartão de 

crédito bandeira Visa, todavia, por não cumprir com as obrigações 

assumidas, está inadimplente da quantia atualizada até 10/08/2017 em R$ 

107.859,95. Posto isso, pleiteia pela condenação do réu ao pagamento de 

R$ 107.859,95, além de a condenação da parte adversa ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 107.859,95 e acostou documentos. Por não ter sido a ré 

localizada nas diligências perpetradas, encontrando-se em local incerto e 

não sabido, foi citada por edital (Id. 19838949), sendo nomeado o 

Defensor Público em atividade no juízo como curador especial, que 

apresentou no Id. 24694771 contestação por negativa geral. Impugnação à 

contestação Id. 25728920. É o relatório. Decido. Por observar que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com 

amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Pretende o autor o recebimento de R$ 107.859,95, quanto ao débito 

em aberto assumido por meio do contrato de cartão de crédito Infinite 

Prime, bandeira Visa, firmado entre as partes, conforme se comprova por 

meio das faturas de cartão coligidas no Id. 9338510. Da mesma sorte, 

acostou o cálculo de atualização do débito Id. 9338497. Considerando a 

citação editalícia, e a contestação por negativa geral (Id. 24694771), sem 

apontamento de qualquer irregularidade outra, ao contrário, com a 

assertiva de “compulsando os autos e conforme laudo pericial em anexo, 

não se verifica vício evidente no contrato firmado entre as partes, máxime 

em razão da taxa de juros contratada”. Deste modo, constando nos autos 

a documentação que revela o direito do credor, não há óbice ao 

deferimento do pleito inicial, de modo que a procedência da ação é medida 

que se impõe. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. em face de GIOVANNA BRUM GOMES, condenando a ré ao 

pagamento de R$ 107.859,95, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, 

computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do 

ajuizamento da ação. Considerando o fato de que foi nomeada a 

Defensoria Pública curadora especial da parte ré, sem comprovação de 

sua hipossuficiência, condeno-o(a) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da 

causa. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de 

abril de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025139-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025139-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A em 

face de REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA, todos qualificados nos 

autos em referência, relatando o autor que, por força do contrato de 

Cartão de Crédito vigente entre as partes, bandeiras Visa e Master, sem o 

respectivo adimplemento, possui o direito ao recebimento do valor 

atualizado da data da última fatura até a data da inicial, mediante o 

acréscimo de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, em R$ 

129.858,21. Oferece a redução de 25% dos honorários advocatícios, no 

caso de acordo, sustenta que ao débito em litígio a parte deve suportar 

juros de mora, correção monetária e multa, da data da ocorrência dos 

fatos e não da distribuição do feito ou da citação e, ao final, pleiteia pela 

procedência da ação, para declarar rescindido o contrato e condenar réu 

ao pagamento de R$ 129.858,21, com os devidos acréscimos, além de a 

condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 129.858,21 e 

acostou documentos. Conforme documento Id. 20336019, foi recebida a 

correspondência relativa à carta de citação ao endereço disposto em 

contrato (Edifício residencial), sendo na audiência Id. 20704505 aplicada a 

multa de 2% do valor da causa em favor do Estado, decorrente de sua 

ausência. Por meio da petição Id. 24244372, pugna o autor pelo julgamento 

do feito no estado em que se encontra. É o relatório. Decido. Do cotejo dos 

autos, observo que a carta de citação Id. 20336019 foi entregue no 

mesmo endereço constante em contrato, na forma disposta no art. 247 do 

CPC. Apesar de no aviso de recebimento constar a assinatura de “P. 

Gomes”, certo é que, conforme o disposto no § 4º do art. 248 do CPC, 

“Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, 

será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável 

pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o 

recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o 

destinatário da correspondência está ausente”. Desta sorte, tenho como 

válida a citação do réu, na forma do dispositivo elencado e, por não ter o 

requerido contestado a ação, decreto a sua revelia e de conseguinte, 

recaem os seus efeitos, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas na exordial. Sobre a presunção de veracidade, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (in Código de processo civil 

comentado, 16. edição revista e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016), ao comentar o art. 344, discorrem com muita propriedade 

(p. 1041): “Contra o réu revel há a presunção de veracidade dos fatos 

não contestados. Trata-se de presunção relativa. Os fatos atingidos pelos 

efeitos da revelia não necessitam de prova (CPC 374 III). Mesmo não 

podendo o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a presunção de 

veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a 

comprovação da prova em contrário àquele fato, derrubando a presunção 

que inicialmente favorecia o autor.” Por verificar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, bem como pelo fato de 

esta ação se amoldar às exceções elencadas no § 2º, inciso II, do art. 12 

do CPC, com amparo legal no art. 355, I e II, do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Pretende o autor o recebimento de R$ 129.858,21, 

quanto ao débito em aberto assumido por meio do Contrato de Cartão de 

Crédito vigente entre as partes, como se infere das faturas coligidas no 

documento Id. 14645290 (Visa) e Id. 14645297 (Mastercard), bem como o 

Demonstrativo de débito atualizado até 16/08/2018 no Id 14645238. De 

conseguinte, constando nos autos a documentação que revela o direito do 

credor, não há óbice ao deferimento do pleito inicial, de modo que a 

procedência do pedido de cobrança é medida que se impõe. Por fim, 

destaco que o réu, não obstante devidamente intimado da audiência Id. 

20704505, não compareceu em juízo na data aprazada, sendo na 

oportunidade fixada multa de 2% do valor da causa, devidamente 

atualizada, a ser revertida em favor do Estado. Quanto ao ponto, destaco 

que, ao tratar da audiência de conciliação ou mediação, dispõe o art. 334 

do CPC: “Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. § 1o O conciliador ou mediador, onde houver, atuará 

necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, 

observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de 

organização judiciária. § 2o Poderá haver mais de uma sessão destinada à 

conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data 

de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição 

das partes. § 3o A intimação do autor para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado. § 4o A audiência não será realizada: I - se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual; II - quando não se admitir a autocomposição. § 5o 

O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na 

autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. § 6o Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes. § 7o A audiência de conciliação 

ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. § 

8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. § 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados 
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ou defensores públicos. § 10o. A parte poderá constituir representante, 

por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 

§ 11o. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por 

sentença. § 12o. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação 

será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) 

minutos entre o início de uma e o início da seguinte.” Da literalidade de seu 

dispositivo, extrai-se que o hodierno Código de Processo Civil compeliu as 

partes ao comparecimento da audiência, posto que o ato não se realiza 

apenas no caso de manifestação expressa de ambos os polos, o que não 

ocorreu no feito em tela, já que o requerido, ausente, não apresentou 

pedido expresso para não realização, tampouco em momento posterior 

justificou a sua falta, motivando a cominação da multa em comento. Isso 

porque, na forma disposta, o legislador optou por tornar a audiência de 

mediação ou conciliação obrigatória. Só não será realizada se o direito em 

debate não admitir autocomposição, ou se ambas as partes, 

expressamente, declinarem desinteresse (art. 334, § 4º, CPC). O Novo 

CPC impôs a multa supramencionada posto que a base do Digesto 

Processual é a conciliação, lançando o legislador mão de uma nova 

sistemática, na qual a esta (conciliação) passou a ser um ato primordial 

para o início da lide, criando inclusive diversas figuras para esse 

desiderato - conciliador, mediador ou o próprio juiz, dando relevância à 

justiça e aos partícipes, considerados colaboradores de um mesmo 

interesse, qual seja, a rápida solução da lide pela composição. Essa 

alteração visa à simplificação dos processos, com uma possível resolução 

mais célere dos conflitos e o equilíbrio entre as partes, que poderão 

chegar a um consenso logo no início da demanda judicial. Com relação à 

multa, tenho que esta possui o intuito de evitar o esvaziamento da 

audiência como instituto e, ao mesmo tempo, punir a parte que ignora a 

designação do ato processual e a mobilização de todo um aparato visando 

à composição das partes, que podem se fazer representar por pessoa 

com poderes para transigir (artigo 334, § 10, CPC). Ademais, vislumbra-se 

que a multa não confere lucro à parte adversa, por ser o Estado e/ou 

União o seu destinatário, que coloca à disposição das partes a estrutura 

do Judiciário, somado a outros instrumentos de resolução do conflito, cuja 

falta de interesse não requerida por ambas é mantido o ato e a ausência, 

desrespeito à dignidade da justiça, passível de multa. Portanto, no 

entender deste magistrado, a ausência das partes em audiência resulta 

em ato atentatório a dignidade da justiça, o que somente será afastado, 

COMO BEM ENUMERADO PELO LEGISLADOR, com manifestação 

expressa de ambas as partes em contrário à sua ocorrência, não sendo 

crível que venha valer-se somente de sua negativa como base para 

descumprimento da norma legal. Por fim, consigno que, na forma do § 4º 

do art. 98 do CPC, “A concessão de gratuidade não afasta o dever de o 

beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam 

impostas”. Feitas essas considerações, confirmo em sentença a multa 

imposta na audiência Id. 20704505. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO 

BRADESCO CARTÕES S/A em face de REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA 

FERREIRA, condenando o réu ao pagamento de R$ 129.858,21, corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção 

monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, proceda-se 

conforme orientação da CGJ, no que tange a multa fixada em audiência em 

favor do Estado, que confirmo nesta oportunidade e, sem manifestação 

das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019525-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SOARES CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora intimada para manifestar-se sobre a manifestação de 

ID 31385474 e documentos anexos, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055462-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENI PADILHA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora intimada para manifestar-se sobre a contestação 

acostada aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Ficam as partes 

intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013670-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE EUGENIA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Fica a parte autora intimada para manifestar-se sobre a contestação 

acostada aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Ficam as partes 

intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030329-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDEMAR ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

NILTON DE MORAIS SOARES (EXECUTADO)

YOKO NISHIMOTO DA SILVA (EXECUTADO)

GISELLE TAQUES DA SILVA (EXECUTADO)

FLEXCOL INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora intimada para manifestar-se sobre a Exceção de 

Pré-Executividade acostada aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041080-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA SAUDE ANIMAL LTDA - EPP (REU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048307-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUBER MOURA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025029-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER AMARAL GUMS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042683-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO HENRIQUE TENUTA (REU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036859-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NYLZA BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETTE CALDAS MIGUEIS (REU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0034038-83.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT13605-A (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG AGENCIA DE VIAGEM TURISMO E CONSULTORIA TURISTICA LTDA - 

ME (EXECUTADO)

GRACIELA PATRICIA DA COSTA BORGES (EXECUTADO)

LUCIANO MARCELO DA COSTA BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO OAB - MT18880-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0034038-83.2010.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: LG AGENCIA DE VIAGEM TURISMO E CONSULTORIA 

TURISTICA LTDA - ME, GRACIELA PATRICIA DA COSTA BORGES, 

LUCIANO MARCELO DA COSTA BORGES A tentativa de penhora on line já 

foi efetivada nos autos no id. 30296046 - Pág. 3, sem sucesso e como é 

contínua, não há alteração do quadro. Assim, deverá o autor indicar 

outros bens passíveis de penhora no prazo legal. Após, conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035328-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA DA CRUZ JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035328-38.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: EDSON FERREIRA DA CRUZ JUNIOR 

Vistos, etc. Em face do postulado arquive-se o feito. Cumpra-se. CUIABÁ, 

23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002329-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002329-66.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CRISTIANO ALVES DE LIMA O pedido do Serasajud cabe à 

própria Instituição Financeira proceder com a restrição pretendida. Desta 

forma, deverá a parte autora comprovar o protocolo do(s) ofício(s) 

expedido(s) nos autos, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 
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de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060112-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA RUBIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GRANJA DE SOUZA OAB - MT12343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1060112-45.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARA RUBIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. O processo veio 

remetido para esta Vara Especializada de Direito Bancário, quando na 

verdade deveria ter sido redistribuído para uma das Varas Cíveis, como 

posto na decisão de id. 30548019. Desta forma, retornem ao distribuidor 

para redistribuição de forma correta. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026393-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL BORGES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026393-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ISABEL BORGES 

FERNANDES REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para manifestar nos autos se tem por satisfeita com a obrigação. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000252-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADERNANDES COM. MADEIRAS E MAT. P/ CONST LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

APARECIDO HERNANDES (EXECUTADO)

FRANCINILDA LOPES HERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000252-50.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: MADERNANDES COM. MADEIRAS E MAT. P/ CONST LTDA - 

EPP, APARECIDO HERNANDES, FRANCINILDA LOPES HERNANDES Vistos, 

etc. Em face da certidão de id. 31452652 decreto a revelia dos 

executados para surtir seus efeitos legais. Diante do anunciado pelo 

exequente (id. 31388192), do não cumprimento do acordo entabulado 

entre as partes, expeça-se Termo de Penhora nos termos do CPC, do bem 

indicado pelo credor, se de propriedade da parte executada, que deve ser 

comprovado. Após, intime-se a parte executada da penhora e da 

nomeação de depositário fiel. Em seguida, avalie-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042806-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1042806-63.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: JULIO CESAR DA CUNHA Vistos, etc. Mantenho 

a sentença prolatada nos autos (id. 31260672), caso as partes não 

tenham interesse no seu cumprimento após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030562-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR CARDOSO FERNANDES (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030562-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI VALE DO CERRADO REU: ALMIR CARDOSO FERNANDES Vistos, 

etc. Com o trânsito em julgado, certifique-se sobre pagamento voluntário 

nos termos posto no último parágrafo da sentença e do artigo 523 do CPC 

e cumprimento da obrigação. Em caso positivo diga o autor. Ao contrário, 

Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa de dez por 

cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do 

débito. Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser atualizado o 

débito da inicial, com as verbas acima, acrescentando honorários fixados, 

custas e despesas processuais. Havendo apresentação de impugnação 

da execução de sentença, certifique-se a tempestividade. Em caso de 

alegação unicamente, de excesso de execução, certifique-se sobre 

apresentação de planilha devida com a especificação do valor que 

entende devido, pois em caso negativo será liminarmente rejeitada. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA 

PELO PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1017652-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALFREDO RUDI OSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL BALBINOT OAB - SC39165 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017652-09.2020.8.11.0041. REQUERENTE: WALFREDO RUDI OSTER 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Em análise aos autos 

verifica-se que a matéria bancária já restou dirimida na Ação Civil Pública, 

não havendo necessidade dos autos tramitar por esta vara Especializada. 

No caso trata-se apenas de fazer cumprir um julgado já decidido, 

inexistindo matéria eminentemente bancária a ser dirimida. Assim, 

remeta-se os autos para uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais para 

análise. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017631-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCINEA JESUS DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017631-33.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: DULCINEA JESUS DE FIGUEIREDO Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 

1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e 

efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044106-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PEREIRA VASCONCELOS (REU)

MARIA LENI PEREIRA DE VASCONCELOS (REU)

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (REU)

SEMENTES FERTIL PRODUCAO IND E COM IMP E EXPORT LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1044106-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

SEMENTES FERTIL PRODUCAO IND E COM IMP E EXPORT LTDA, GILBERTO 

ALVES DE VASCONCELOS, MARIA LENI PEREIRA DE VASCONCELOS, 

EDUARDO PEREIRA VASCONCELOS Vistos, etc. Intimem-se os 

Embargantes para regularizarem a representação processual no prazo 

legal, sob pena de desentranhamento de sua peça. Decorrido o prazo, 

havendo cumprimento da determinação acima, conclusos. Ao contrário, 

cancele-se a peça apresentada e certifique-se sobre a citação e forma 

em relação aos requeridos, como sobre decurso de prazo e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017406-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ANTUNES FERRAZ (REU)

VILSON ANTUNES FERRAZ - ME (REU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1053709-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VERISLANDIO MELO FEITOSA 68889437120 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VERISLANDIO MELO FEITOSA OAB - 688.894.371-20 

(PROCURADOR)

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1053709-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE VERISLANDIO MELO 

FEITOSA 68889437120 PROCURADOR: JOSE VERISLANDIO MELO 

FEITOSA REU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. O presente feito foi 

enviado a este Juízo por força de conexão com a Ação n. 

1052163-67.2019. Entretanto, a referida ação que era de Busca e 

Apreensão, foi convertida em Ação de Execução, deixando de existir o 

requisito da conexão, considerando que o processo de execução que é 

coercitivo não tem cunho atrativo em relação ao processo de 

conhecimento. Desta forma, exclua-se a associação de feitos e retorne o 

presente ao Juízo de origem com as formalidades legais. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052059-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA OAB - MG151204 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre o documento colacionado nos 

autos, pela parte requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059906-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE ARRUDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055454-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENI PADILHA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003383-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CARVALHO GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA OAB - MT24399/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0018339-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre petitório de id 31276266, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020098-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

LEANDRO PAES DE FARIAS (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora materializar e comprovar 

o protocolo do(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017488-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT6618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MARQUES FERRER (LITISCONSORTE)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000252-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADERNANDES COM. MADEIRAS E MAT. P/ CONST LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

APARECIDO HERNANDES (EXECUTADO)

FRANCINILDA LOPES HERNANDES (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada para apresentar a matrícula do imóvel de 

matrícula 39.352, indicado na petição de ID 31388192, no prazo de 10(dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017359-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT6618-O (ADVOGADO(A))

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MACHADO DE MIRANDA (EXECUTADO)

MARISE CARVALHO MACHADO - CERAMICA - ME (EXECUTADO)

MARISE CARVALHO MACHADO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003259-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003259-79.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ANTONIA DOS SANTOS SILVA 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado sem efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. ´ CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1031963-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES OAB - MT12744/O 

(ADVOGADO(A))

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EMBARGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031963-39.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: DEISE DE FATIMA ALMEIDA 

ALVES EMBARGADO: BANCO SAFRA S-A Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a tempestividade do recurso de apelação, que é processado no 

efeito suspensivo. Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. 

Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057279-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECCOMANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO 

EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1057279-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ECCOMANIA COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI REU: BANCO SAFRA 

S-A Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, em face sua 

tempestividade. Analisando seus argumentos verifica-se que são capazes 

de alterar a sentença prolatada onde ocorreu omissão por erro material, 

pois apesar de reconhecer apenas uma vez indevida o Ressarcimento Ref 

Registro de Contratos, no valor de R$ 4.336,30 (quatro mil, trezentos e 

trinta e seis reais e trinta centavos) ocorrido no dia 28.11.2019, tal fato 

ocorreram em dois contratos, como já posto. Assim, acrescento na 

sentença passando a vigorar a restituição da seguinte forma: "Diante do 

exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional de Cláusulas Contratuais 

C/C Repetição De Indébito e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com 

fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil, para 

que a parte requerida restituía de forma simples e atualizada as despesas: 

1. Taxa Ressarcimento Registro de Contratos no importe de R$ 200,00 

(duzentos reais) efetivado em 04.02.2019; 2. Taxa Ressarcimento de 

Reconhecimento de Firma no importe de R$ 200,00 (duzentos reais); 3. 

Taxa Ressarcimento Registro de Contratos no importe de R$ 200,00 

(duzentos reais), efetivado em 28.02.2019; 4. Taxa Ressarcimento 

Registro de Contratos no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), realizado 

em 28.02.2019; 5. Valor remanescente da Taxa de registro de Contrato, no 

importe de R$ 257,11 (duzentos e cinquenta e sete reais e onze 

centavos), ocorrido em 20.05.2019; 6. Ressarcimento Ref Registro de 

Contratos, no valor de R$ 4.336,30 (quatro mil, trezentos e trinta e seis 

reais e trinta centavos) ocorrido no dia 28.11.2019; Ressarcimento Ref 

Registro de Contratos, no valor de R$ 4.336,30 (quatro mil, trezentos e 

trinta e seis reais e trinta centavos) ocorrido no dia 28.11.2019; 7. Registro 

do Contrato Bandeira Visa no importe de R$ 8.630,11 (oito mil seiscentos e 

trinta reais e onze centavos), realizado em 13.02.2109; e 8. Registro do 

Contrato Bandeira Master no importe de R$ 8.630,11 (oito mil seiscentos e 

trinta reais e onze centavos), realizado em 13.02.2019." No mais, 

mantenho a sentença tal como prolatada. P. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1048218-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOIRDES BENEDITA DE MORAES E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA OAB - MT12908-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1048218-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LOIRDES BENEDITA DE MORAES 

E SILVA REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença, não 

havendo que se falar em eventual omissão, obscuridade ou contradição. 

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002390-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIFER RAFAELA PACHECO DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 2 3 9 0 - 1 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GENIFER 

RAFAELA PACHECO DOS SANTOS SILVA Vistos, etc. Recebo os 

embargos de declaração, se no prazo, certifique-se. Entretanto, 

analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a 

sentença prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, 

devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos. No 

caso a sentença foi prolatada reconhecendo a satisfação da obrigação 

pela purgação de mora. Assim, a própria requerida reconheceu a mora e a 

dívida. Razão pela qual, inviável no caso a incidência dos honorários 

advocatícios, posto que tempestiva a purgação de mora e quando da 

concessão da liminar não foi determinado o pagamento de tal verba. De 

outra banda, dispensável análise da contestação, no momento que 

ocorreu a purgação de mora, com reconhecimento da parte requerida da 

inadimplência e da dívida, caso contrário, não teria efetivado a purgação 

de mora. Assim, caso queira discutir outras questões do contrato, deverá 

ingressar com ação própria, diante a incompatibilidade com o 

reconhecimento da purgação de mora. Mantenho a sentença devendo ser 

cumprida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000633-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000633-58.2018.8.11.0041. EXECUTADO: ANTONIA LUIZA MONTEIRO 

DA SILVA EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos, etc. Em face do v. Acordão passo a análise dos embargos de 

declaração interposto, em face da decisão prolatada, fazendo nos 

seguintes termos: Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em fase de 

cumprimento de sentença, no qual foi julgada extinta no Agravo de 

Instrumento de acordo com o acórdão de id. 19019697, com efeito 

translativo, com condenação do agravado/Instituição Financeira, nas 

custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

transitada em julgado conforme certidão de id. 19481721. Posteriormente, 

foi determinado que do trânsito em julgado do acórdão, iniciaria a fase de 

cumprimento de sentença de acordo com a decisão de id. 19450443. A 

Instituição Financeira não realizou o pagamento voluntário da condenação 

nos termos da certidão de id. 19768926. Após os tramites legais, a 

exequente iniciou o cumprimento de sentença, no valor de R$ 230.196,66 

(duzentos e trinta mil cento e noventa e seis reais e sessenta e seis 

centavos) – id. 19789401 e realizada a penhora online do respectivo valor 

no id. 19984704. O executado Banco Bradesco Financiamento S/A opôs 

Exceção de Pré-Executividade (id. 20275349), sendo proferida ao id. 

20604898, a seguinte decisão: “ACOLHO EM PARTE a Exceção de 

Pré-Executividade, nos termos da decisão acima prolatada, devendo 

prevalecer a condenação posta no v. Acórdão dos honorários 

advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais),, mais a restituição do valor 

do bem apreendido ser realizada pela Tabela Fipe de R$ 68.146,00 

(sessenta e oito reais e cento e quarenta e seis reais) conforme indicado 

no id. 19010646, extirpar do cálculo a multa do art. 3º, §6º do Decreto Lei 

nº 911/69 e a indenização por perdas e danos, sendo aplicado a multa de 

10% e honorários advocatícios de 10% sobre o débito de acordo com o 

art. 523 do CPC, referente ao cumprimento de sentença. Remetam-se os 

autos ao Contador para apurar o valor da condenação como aqui dirimido. 

Após, digam as partes e conclusos”. A parte exequente ao id. 20698488 – 

Pág apresentou embargos de declaração contra a decisão que acolheu 

em parte a Exceção de pré-executividade. Ao id. Num. 21751283 houve a 

apresentação dos cálculos pelo Perito Judicial, onde se apurou o montante 

de R$ 101.916,83 (cento e um mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta 

e três centavos) corresponde ao valor que a instituição bancária deve 

ressarcir à executada/agravante. Ato contínuo, as partes foram intimadas 

ao id. 21971904 para manifestarem sobre o cálculo judicial. A parte 

exequente manifestou ao id. 22044639 onde requereu pelo levantamento 

do valor incontroverso de R$ 59.358,39 (cinquenta nove mil trezentos e 

cinquenta oito reais e trinta nove centavos), deduzidos os honorários 

sucumbenciais e contratuais. Juntou documentos ao id. Num. 22044942. A 

parte executada manifestou ao id. 22603209 não concordando com o 

cálculo do Perito Judicial, pois asseverou que o valor do bem, no importe 

de R$ 68.146,00 (sessenta e oito mil e cento e quarenta e seis reais), foi 

atualizado e aplicado juros de mora de 1%, desde a data da apreensão, 

não devendo prevalecer. Indicou como sendo o valor devido à importância 

de R$ 84.298,99 (oitenta e quatro mil duzentos e noventa e oito reais e 

noventa e seis centavos). Pois bem. No caso não tem como acolher os 

embargos de declaração, pois inexiste qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada. Deverá prevalecer a decisão atacada onde 

reconheceu a condenação posta no v. Acórdão dos honorários 

advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais),, mais a restituição do valor 

do bem apreendido ser realizada pela Tabela Fipe de R$ 68.146,00 

(sessenta e oito reais e cento e quarenta e seis reais) conforme indicado 

no id. 19010646, extirpar do cálculo a multa do art. 3º, §6º do Decreto Lei 

nº 911/69 e a indenização por perdas e danos, sendo aplicado a multa de 

10% e honorários advocatícios de 10% sobre o débito de acordo com o 

art. 523 do CPC, referente ao cumprimento de sentença. Em que pese à 

parte executada não concordar com o cálculo, a sua pretensão de 

desconstituí-lo não merece guarida. O perito judicial apresentou o cálculo 

ao id. 21751283 e ali especificou detalhadamente a importância devida 

pela Instituição Financeira à parte exequente, com as respectivas 

aplicações de correção monetária e juros legais. No caso dos autos 

impõe-se a restituição do valor do bem (tabela FIPE), corrigido 

monetariamente desde a data da apreensão e juros de mora. Entendo que, 

diante do Laudo Pericial apresentado pelo Perito, este Profissional ao 

elaborar o cálculo analisou todos os ditames estabelecidos nos autos. 

Aliás a aplicação de correção monetária e juros, é decorrente de lei e 

deve incidir sobre o débito judicial. Consigno ser totalmente possível a 

aplicação de juros, nos termos da Súmula 254 do STF. Portanto, o 

inconformismo da parte executada não prospera. No caso, não trouxe 

elementos plausíveis a desconsiderar o cálculo apresentado pelo Perito 

Judicial, devendo prevalecer, pois encontra-se em consonância com a Lei. 

Deste modo, Homologo o cálculo apresentado pelo Perito de id. 21751283, 

considerando como valor devido, a ser restituída pela parte executada em 

prol do exequente a importância de R$ 101.916,83 (cento e um mil, 

novecentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos). Faculto ao 

credor o levantamento do valor penhorado até o limite de seu crédito 

acima. O saldo remanescente, deverá ser levantado pelo requerido. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017705-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ARCHANGELO MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017705-87.2020.8.11.0041. AUTOR(A): APARECIDA ARCHANGELO 

MAGALHAES REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Aparecida Archangelo 

Magalhães apresentou a presente Ação Declaratória De 

Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada 

com Repetição de Indébito e Danos Morais, em face do Banco BMG S.A. 

Em síntese sustenta a parte autora que não se recorda de ter realizado 

contratação de empréstimo junto à Instituição Bancária e que se 

surpreendeu com a quantidade de empréstimo e valores, constantes no 

extrato de sua aposentadoria. Afirma desconhecer a validade do contrato. 

Pretende com a presente ação que a parte requerida junte o contrato de 

adesão da suposta contratação de empréstimo; ressarcimento em dobro 

pelos descontos efetivados em seu benefício e indenização por danos 

morais. Depreende-se nos autos que a intenção da parte autora é 

eminentemente civil, pois pretende reparação de danos morais 

ocasionados, em decorrência dos descontos efetivados em seu benefício, 

pela parte requerida, relativo a empréstimo que desconhece ter efetivado, 

além de querer a restituição dos valores descontados, em dobro. Em que 

pese ser a parte requerida Instituição Financeira, tem-se que, consoante 

fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da 

competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de 

natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às 

Varas Especializadas em Direito Bancário. Além do que, o próprio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, já pacificou o entendimento em 

conflitos de competência, entendendo que não deverão as ações 

eminentemente de natureza cível, tramitar perante as varas de 

competência bancária, devendo desta forma, prevalecer o entendimento 

do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a matéria perante o E. TJ/MT, 

acerca de conflito de competência, entre as varas cíveis e bancárias, 

vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES 

PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na 

ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de DIREITO, 

porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica 

com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do 

indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer 

situações financeiras de natureza estritamente BANCÁRIA, 

exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação 

tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em DIREITO 

BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. Grifei e negritei CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS - 
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MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO PROCEDENTE. Não obstante 

o nome dado à ação, buscando a parte autora a declaração de 

inexistência de relação jurídica com a instituição FINANCEIRA e a 

condenação desta à restituição do indébito e ao pagamento de 

indenização por danos morais, a competência para o processamento e 

julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas 

especializadas em direito bancário, já que a questão possui natureza 

eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE a 

QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). Grifei e negritei Desta forma, face ao entendimento do E. 

TJ/MT declino a minha competência para processar e julgar este feito e 

determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais 

desta Capital com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017710-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ARCHANGELO MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017710-12.2020.8.11.0041. AUTOR(A): APARECIDA ARCHANGELO 

MAGALHAES REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

Aparecida Archangelo Magalhães apresentou a presente Ação 

Declaratória De Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de 

Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, em face 

do Banco Itaú Consignado S.A. Em síntese sustenta a parte autora que 

não se recorda de ter realizado contratação de empréstimo junto à 

Instituição Bancária e que se surpreendeu com a quantidade de 

empréstimo e valores, constantes no extrato de sua aposentadoria. Afirma 

desconhecer a validade do contrato. Pretende com a presente ação que a 

parte requerida junte o contrato de adesão da suposta contratação de 

empréstimo; ressarcimento em dobro pelos descontos efetivados em seu 

benefício e indenização por danos morais. Depreende-se nos autos que a 

intenção da parte autora é eminentemente civil, pois pretende reparação 

de danos morais ocasionados, em decorrência dos descontos efetivados 

em seu benefício, pela parte requerida, relativo a empréstimo que 

desconhece ter efetivado, além de querer a restituição dos valores 

descontados, em dobro. Em que pese ser a parte requerida Instituição 

Financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento 

nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas 

em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, sem 

discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito 

Bancário. Além do que, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, já pacificou o entendimento em conflitos de competência, 

entendendo que não deverão as ações eminentemente de natureza cível, 

tramitar perante as varas de competência bancária, devendo desta forma, 

prevalecer o entendimento do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a 

matéria perante o E. TJ/MT, acerca de conflito de competência, entre as 

varas cíveis e bancárias, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANO MORAL – QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS 

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 

– COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na 

ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de DIREITO, 

porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica 

com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do 

indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer 

situações financeiras de natureza estritamente BANCÁRIA, 

exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação 

tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em DIREITO 

BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. Grifei e negritei CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS - 

MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO PROCEDENTE. Não obstante 

o nome dado à ação, buscando a parte autora a declaração de 

inexistência de relação jurídica com a instituição FINANCEIRA e a 

condenação desta à restituição do indébito e ao pagamento de 

indenização por danos morais, a competência para o processamento e 

julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas 

especializadas em direito bancário, já que a questão possui natureza 

eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE a 

QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). Grifei e negritei Desta forma, face ao entendimento do E. 

TJ/MT declino a minha competência para processar e julgar este feito e 

determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais 

desta Capital com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017741-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez 

comprovação de seus rendimentos e n˜ ao há como considerá-la pobre 

diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos 

por ela acostados no feito. Assim, Intime-se a parte autora para no prazo 

de quinze dias, proceder a comprovação de recolhimento da guia de 

distribuição e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de 

extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

23.04.20

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017747-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Necessário se faz fazer 

comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial discutida, 

considerando que ninguém sobrevive do nada. Para comprovar a 

miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem 
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apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de 

seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se 

a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, 

certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo 

mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23.04.20

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025734-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIL MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT19125-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025734-63.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ENIL MARTINS 

EXECUTADO: BANCO PAN Vistos, etc. Homologo por sentença o acordo 

firmado para produzir seus efeitos legais. Considerando que a parte 

executada satisfez a obrigação, conforme anunciado nos autos pelas 

partes, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 

924-II do CPC. Custas pelo executado. Proceda-se levantamento de 

penhora. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, cumpra-se acordo e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000622-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO FREIRE PUFAL (REU)

SERVEXTE SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - 

ME (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000622-58.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REU: SERVEXTE SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL 

RODOVIARIO LTDA - ME, CRISTOVAO FREIRE PUFAL Vistos, etc. 

Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir seus efeitos 

legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 485-VIII do CPC. 

Custas processuais a serem arcadas pelo desistente. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034628-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA ALVES DE ALBUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZÕES

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034427-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001899-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZÕES

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008874-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTEGA E ANTUNES LTDA - ME (REU)

LAURA GONCALVES DO NASCIMENTO (REU)

DAVISON BARBOSA RONDON (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038229-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MARQUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do Requerido para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023051-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON PORCINO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020351-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO TORRES LOPES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027667-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ALVES CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 
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guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de 

abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- 

FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011914-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE (EXECUTADO)

ABERALDO DUARTE JUNIOR (EXECUTADO)

MARCIO GONCALO METELO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ABERALDO DUARTE JUNIOR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de 

abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- 

FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013799-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024177-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON FIRMO DA CONCEICAO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Certifico que em complementação a Certidão Positiva deste Oficial de 

Justiça datada do dia 19-02-2020 no ID 29413519 e nas Portarias 

Conjuntas 247 de 16-03-2020 e 249 de 18-03-2020 e 281 de 07-04-2020 

do TJMT respectivamente sobre o Novo Corona Vírus Covid-19, que 

suspendeu o atendimento presencial dos dias 17 de março a 30 de abril de 

2020 (exceto Plantões), solicito a mudança da forma de pagamento 

presencial para on line, uma segunda forma alternativa, pois no Estado de 

Mato Grosso já estou há 65 dias sem receber pelo Estado de São Paulo, 

onde-se lê na Cotação leia-se: Cotação: Foram realizadas as diligências 

acima mencionadas para o cumprimento da liminar do mandado, bem como 

da citação do requerido, sendo gastos em diligências complementares o 

valor total de R$ 954,50 (novecentos e cinquenta e quatro reais e 

cinquenta centavos), que deverá ser depositado, em virtude de que o 

valor inicial depositado para o cumprimento de todas as diligências ter sido 

insuficiente, no Banco do Brasil 001, Agência 1216-5, Conta Corrente 

56.722-1, CPF: 022.685.051-03 em nome de Jeie Darque Braz de Moraes e 

que seja protocolizada aos autos uma petição específica (citando o meu 

nome completo) requerendo a juntada do comprovante de pagamento via 

Depósito ou Transferência bancários em juízo no PJE. O referido é 

verdade e dou fé. Jeie Darque Braz de Moraes - Oficial de Justiça - Mat. 

25943

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040793-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL UNI SAT LTDA - EPP (EXECUTADO)

ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 
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de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022772-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITO RUSSO (EXECUTADO)

LAERCIO SANTI (EXECUTADO)

SIMONE LELLIS SANTI (EXECUTADO)

ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

VALENTINA RUSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014067-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

FABRICIO ANDRE BAY (EXECUTADO)

JULIANA DUARTE PAVAN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060780-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1060780-16.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: MIZAEL RIBEIRO DA SILVA Vistos etc. A parte autora 

manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há informações de 

que o requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada 

aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, em face da inexistência de contraditório. Expeça-se ofício 

levantando-se eventuais restrições. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Cumpra-se. Int. Cuiabá, 15 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002248-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002248-15.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: SELMA REGINA MELO Vistos etc. A 

parte autora BANCO VOLKSWAGEN S.A. foi intimada para manifestar nos 

autos, comprovando o recolhimento das custas. Entretanto, deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação determinada. Diante 

do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 

15 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018480-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARINE VITORIO VENEGA CONCEICAO (EXECUTADO)

ESTELA NEVES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006828-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROSIO MOREIRA DE SOUSA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013520-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARTINS DIAS (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034546-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABY E ARY BORRACHARIA E TRANSPORTES LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034546-94.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: GABY E ARY BORRACHARIA 

E TRANSPORTES LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. Se no prazo, recebo os embargos no efeito meramente devolutivo, 

nos termos do art. 919, CPC, porquanto não vislumbro a incidência das 

hipóteses de suspensão. Ouça-se a parte embargada em 15 dias – art. 

920, I, CPC/2015. Apense-se aos autos principais. Intimem-se. Cuiabá, 17 

de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001159-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008319-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

PLATINIUM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1008319-38.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 104.296,76 ESPÉCIE: [Mútuo]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: PLATINIUM 

CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP Endereço: RUA BUENOS AIRES, 

100, APTO 2501, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-634 

Nome: GILBERTO CORREA DA SILVA Endereço: RUA BUENOS AIRES, 

100, APTO 2501, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-634 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhes é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito no valor de R$ 104.296,76 (cento e 

quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos)., 

com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes 

para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados 

tantos bens quantos necessários para a satisfação da dívida. RESUMO 

DA INICIAL: A executada firmou com o exeqüente em 17/08/2016 uma 

“Cédula de crédito Bancário – Empréstimo Pessoal Capital de Giro” 1 

(documento anexo), no valor de R$ 91.963,25 (noventa e um mil, 

novecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos) para 

pagamento em 60 (sessenta) parcelas vencendo-se a primeira no dia 

17/10/2016 e a última em 16/09/2021, acrescidas dos encargos prefixados 

à base de 1,5% ao mês e demais consectários legais, tudo em 

conformidade com as cláusulas, prazos e condições mutuamente 

ajustadas pelas partes, constantes no corpo da mencionada cédula. 
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Consoante se infere dos documentos acostados, o executado não 

adimpliu a prestação vencida em 17/10/2016, ficando em mora desde 

então, tornando-se, pois, devedor do principal e dos acessórios, que 

importaram até o seu vencimento na quantia de R$ 101.036,19 (cento e um 

mil, trinta e seis reais e dezenove centavos), que devidamente corrigida 

pelo INPC, acrescidas de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao 

mês e multa contratual à base de 2% (dois por cento), perfazem a quantia 

de R$ 104.296,76 (cento e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e 

setenta e seis centavos). O Exequente usou de todos os meios suasórios 

na tentativa de receber o seu crédito que representa dívida líquida, certa e 

exigível conforme disciplina o art. 28 da Lei 10.931/2004. Porém, foram 

inúteis seus esforços, não lhe restando outra alternativa, senão a busca 

da tutela jurisdicional, em face do vencimento da dívida sem seu 

respectivo cumprimento. DECISÃO: Vistos. Processo pendente de 

vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze 

(15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e expeça-se o mandado 

executivo, citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento 

apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 21 de março de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Ficam 

advertidos os executados de que, expirado o prazo deste edital de 

citação, terão prazo de 15 dias para oporem embargos. CUIABÁ, 23 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002378-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES GOMES (EXECUTADO)

F. A. GOMES COMERCIO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1002378-10.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 22.949,20 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3367, - DE 1747/1748 A 

3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 POLO PASSIVO: 

Nome: F. A. GOMES COMERCIO Endereço: RUA VEREADOR ABELARDO 

DE AZEVEDO, 1777 A, (LOT CONSTRUMAT), PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-250 Nome: FRANCISCO ALVES GOMES 

Endereço: RUA VEREADOR ABELARDO DE AZEVEDO, 1777 A, (LOT 

CONSTRUMAT), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-250 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial para no 

prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida 

(art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ (?), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios 

(art. 831, CPC), conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado; 2. Não sendo efetuado o pagamento no referido 

prazo, proceda-se o senhor Oficial de Justiça ao cumprimento do 

mandado de PENHORA de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade o executado (art. 829, §1º, do CPC). 3. Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á ARRESTAR tantos bens quanto 

se façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 

830 do CPC. RESUMO DA INICIAL: A Exequente é credora dos Executados 

da quantia provisória de R$ 22.949,20 (vinte e dois mil, novecentos e 

quarenta e nove reais e vinte centavos), representada pela Cédula de 

Crédito Bancário nº 6793-5, referente empréstimo para capital de giro do 

valor total de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), cujas cópias 

dos originais seguem anexas. A Cédula foi emitida em 30/07/2015 e tinha 

por vencimento final em 01/08/2016. Os executados deveriam ter quitado o 

valor total do crédito concedido em 12 parcelas, iniciando em 31/08/2015. 

No entanto, houve pagamento apenas parcial do crédito concedido, 

restando inadimplidas as parcelas vencidas a partir de 31/08/2015, razão 

pela qual houve o vencimento antecipado da dívida, conforme expressa 

previsão contratual. Não obstante referido débito ter sido objeto de Cédula 

de Crédito Bancária, devidamente assinada pela primeira executada na 

qualidade de emitente e pelo segundo executado como avalista, 

reforçando a condição de devedores, a Exequente tem dificuldades de 

receber sua prestação desde a implementação do termo, apesar de ter se 

desincumbido do ônus que lhe competia e das inúmeras tentativas de 

solução amigável do impasse. 3 Desse modo, a Exequente é credora dos 

Executados na importância líquida, certa e exigível de R$ 22.949,20 (vinte 

e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), quantia 

esta correspondente ao valor principal acrescida de encargos contratuais 

e as despesas com protesto, e está corrigida monetariamente e acrescida 

de juros de 1% ao mês, até 08/12/2016, DECISÃO: Vistos etc. Diante das 

tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos termos dos 

artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora 

Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital 

contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, 

do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos 

autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação 

(DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar 

como CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, conforme disposição do art. 72, II, do CPC. 

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O executado/devedor, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 

915, CPC), contado do dia útil da juntada do Mandado (art. 915 § 2º, I CPC); 
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2. No mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando 

o depósito de 30% (trinta por cento) deste valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá o devedor requerer o pagamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e 

juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC); 3. No caso de integral 

pagamento da dívida no prazo estipulado (3 dias), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC); 4. Antes de 

adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir 

a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, 

acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC).E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANGELICA CRISTINA 

TEIXEIRA QUEIROZ, digitei. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017090-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX GSM NETWORK SERVICOS EM PORTAIS E INFORMACAO NA 

INTERNET LTDA - ME (EXECUTADO)

GRAZIELLE FEITOSA MILAS (EXECUTADO)

SILVIA DA SILVA NARCAY MILAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1017090-05.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 262.698,62 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL 

SA Endereço: BANCO DO BRASIL (SEDE III), SBS QUADRA 1 BLOCO G 

LOTE 32, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: 

Nome: MAX GSM NETWORK SERVICOS EM PORTAIS E INFORMACAO NA 

INTERNET LTDA - ME Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 4377, - DE 3401 

A 5007 - LADO ÍMPAR, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-500 Nome: 

GRAZIELLE FEITOSA MILAS Endereço: AVENIDA VEREADOR JULIANO DA 

COSTA MARQUES, BL 3 torre Ventos, AP 1901, JARDIM ACLIMAÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-253 Nome: SILVIA DA SILVA NARCAY MILAS 

Endereço: AVENIDA VEREADOR JULIANO DA COSTA MARQUES, BL 3 

torre Ventos, AP 1901, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-253 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhes é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito no valor de R$ 262.698,62 (duzentos 

e sessenta e dois mil, seiscentos e nove reais e sessenta e dois 

centavos), com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários para a satisfação da dívida. 

RESUMO DA INICIAL: Em 22 de outubro de 2015, os Executados firmaram 

com o Exequente Cédula de credito bancário nº. 349.910.682, com o 

vencimento final avençado para o dia 10/06/2023, conforme 

documentação anexa. O Exequente propiciou aos Executados crédito no 

valor de R$ 180.506,78 (cento e oitenta mil, quinhentos e seis reais e 

setenta e oito centavos). Pactuaram as partes que os Executados 

realizaria pagamento em favor do Exequente em parcelas mensais e 

sucessivas segundo a previsão do Instrumento de Crédito. De acordo com 

a Cláusula de Vencimento Antecipado, restou pactuado que se os 

Executados não solvessem pontualmente quaisquer das prestações, 

inclusive no período de carência, poderia o Exequente considerar a 

antecipação em relação a todas as parcelas ainda não vencidas, e exigir o 

total da dívida delas resultante. Nesse contexto, ante ao inadimplemento 

dos Executados, o vencimento extraordinário da dívida ocorreu em 

10.12.2015, conforme consta na planilha de débito, o que torna o título 

plenamente exigível. O valor da dívida que, acrescido dos encargos 

financeiros pactuados, até 30 de junho de 2017, perfaz a quantia de R$ 

262.698,62 (duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e nove reais e 

sessenta e dois centavos). Considerando o inadimplemento e esgotados 

todos os meios suasórios para a obtenção do seu crédito, vem o 

Exequente propor a presente demanda. DECISÃO: Vistos. Processo 

pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no 

prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 31 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Ficam advertidos 

os executados de que, expirado o prazo deste edital de citação, terão 

prazo de 15 dias para oporem embargos. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000384-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNISUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (REU)

VALDIR CATARINO DE MAGALHAES (REU)

EZIO VIEIRA DE QUEIROZ (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1000384-44.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 141.656,34 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->MONITÓRIA 

(40) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: BANCO DO 

BRASIL (SEDE III), SBS QUADRA 1 BLOCO G LOTE 32, ASA SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: UNISUL 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME Endereço: RUA 

LONDRES, SN, (LOT RODOVIÁRIA PARQUE), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78048-050 Nome: VALDIR CATARINO DE MAGALHAES Endereço: 

RUA UM, 6, MORADA DO OURO - SETOR OESTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78053-005 Nome: EZIO VIEIRA DE QUEIROZ Endereço: RUA UM, 6, 

MORADA DO OURO - SETOR OESTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-005 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da 

obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 141.656,34 

e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) interpor 

embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de 

penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Em 23 de maio 

de 2014, os Requeridos firmaram com o Requerente, Contrato de Abertura 

de Crédito – BB Giro Empresa Flex sob nº 404.305.637, no valor de R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme documentação que segue 

anexa. 2 - Pactuaram as partes que o Requerido, realizaria pagamento em 

favor do Requerente, até a da data final apontada no Instrumento de 

Crédito. 3 - Ocorre que os Requeridos não cumpriram com as obrigações 

no tocante ao pagamento do aludido contrato, tornando-se inadimplente. O 

valor total atualizado da dívida que, acrescido dos encargos financeiros 

pactuados, até 31 de janeiro de 2017, perfaz a quantia de R$ 141.656,34 

(cento e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e 

quatro centavos). 4 - Não obstante o débito decorrente do saldo devedor 

deve o Requerido ao Requerente os encargos contratuais e de 

INADIMPLEMENTO previstos no referido instrumento. 5 - Considerando o 

inadimplemento e esgotados todos os meios suasórios para a obtenção do 

seu crédito, vem o Requerente propor a presente demanda. DECISÃO: A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 

700). Defiro, pois, de plano a expedição do mandado de pagamento, com 

prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas e honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento/regularização das custas e 

taxa judicial em cinco (05) dias (art. 290, NCPC) sob pena de 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2017 

Jorge Iafelice dos Santos Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo 

indicado, ficará o polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, 

§1º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO 

PARADA MACHADO FILHO, digitei. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028277-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L V CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1028277-10.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 11.013,49 ESPÉCIE: [Cartão de Crédito, Contratos Bancários, 

Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais]

->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Endereço: 

RUA TREZE DE JUNHO, 593, - DE 367/368 A 1585/1586, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-000 POLO PASSIVO: Nome: L V CONSTRUCAO 

E ACABAMENTOS LTDA - ME Endereço: RUA CINQÜENTA E QUATRO, 31, 

PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-270 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 
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consistente no valor de R$ 11.013,49 e dos honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 

poderá o requerido(a) interpor embargos, que se processarão nos 

mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia 

do mandado monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: 01. A instituição autora celebrou contrato de 

abertura de crédito com as partes contrária, concedendo-lhe limite de 

crédito (cheque especial) no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), data 

de emissão 28/04/2016, contrato nº 3056, bem como celebrou proposta de 

adesão – Sicoobcard Mastercard Empresarial - (cartão de crédito), 

contrato nº 8005-0, concedendo-lhe limite de crédito no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), na data de 25/04/2016, como demonstra a 

documentação em anexo. 02. Contudo as rés utilizaram o limite do cheque 

especial, bem como utilizaram o limite do cartão de crédito e deixaram de 

cobrir o saldo devedor, demonstrado pela documentação em anexo. 03. 

Por conta desse comportamento, e face à incidência das penalidades 

contratuais (juros, correção monetária, multas contratuais), as rés são 

devedoras de R$ 11.013,49 (onze mil e treze reais e quarenta e nove 

centavos). Cheque especial no valor de R$ 5.096,09 (cinco mil e noventa e 

seis reais e nove centavos) e cartão de crédito no valor de R$ 5.917,40 

(cinco mil e novecentos e dezessete reais e quarenta centavos), como 

demonstra a ficha gráfica da operação, relatório de extrato de cliente, 

extrato conta corrente, e relatório do extrato da conta capital. 04. Embora 

a exequente tenha envidado esforços com vistas à composição amigável, 

não logrou qualquer êxito, portanto, busca as vias judiciais para receber o 

seu crédito, para obrigar as rés a cumprir as obrigações assumidas. 

DECISÃO: Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a expedição 

do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos termos 

pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, que, 

caso o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 

(NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o 

réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(NCPC, art. 702). A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judiciais pelo Autor, em quinze (15) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo 

indicado, ficará o polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, 

§1º, CPC). CUIABÁ, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022582-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS WAGNER (EXECUTADO)

ELIZABETH MARQUES WAGNER (EXECUTADO)

IAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos tendo em vista aos documentos encartados nos ID(s) 31157902 

e ss, requerendo o que de direito, no prazo legal obedecida a suspensão 

de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281. , sob pena 

de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do Art. 485 do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042557-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DAUFENBACH OAB - MT5325-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte executada para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias obedecida a suspensão de prazos 

imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281., acrescido de custas 

se houver, nos termos do art. 523 e parágrafos do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014507-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EXECUTADO)

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (EXECUTADO)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EXECUTADO)

MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891-O 

(ADVOGADO(A))

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014507-47.2017.8.11.0041. Vistos etc. Certifique a Secretaria 

quanto ao decurso de prazo para pagamento do débito e apresentação de 

defesa, por parte dos executados. A fim de que o Juízo possa analisar o 

pedido do exequente, contido na petição de Id 31077677, traga aos autos 

o banco, cópia da certidão da matrícula do bem objeto da garantia, imóvel 

registrado e matriculado sob nr.5.119 – Cartório de Registro de Imóveis de 

Paranatinga-MT, localizado no município de Paranatinga –MT, devidamente 

atualizada, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me os autos em 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031493-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA BUENO FANAIA PEREIRA (EXECUTADO)

SALOMAO NEVES BOTELHO (EXECUTADO)

IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002126-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. RIBEIRO NOVAIS - ME (REU)

MARCIO WILIAN FIDELIS DE SOUZA (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034299-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI COSTA (EXECUTADO)

LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281, 

sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do 

art.485 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011690-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANIL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT6953-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a impugnação ao Cumprimento de sentença 

apresentada nos presentes autos, foi protocolada tempestivamente. Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

impugnação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal obedecida 

a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 

281. .

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029837-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENT-CASA CLIMATIZACAO LTDA - ME (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que efetue a devida 

publicação do edital expedido em jornal local de ampla circulação, 

comprovando a realização do feito, nos termos e prazos legais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021286-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THOBIAS MONTEIRO MAIA (REU)

JAJA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que efetue a devida 

publicação do edital expedido em jornal local de ampla circulação, 

comprovando a realização do feito, nos termos e prazos legais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004196-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR PIMENTA DE SOUZA (EXECUTADO)
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CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281, 

sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do 

art.485 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001415-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RIBEIRO (EMBARGANTE)

HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT13251-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou que os Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes são tempestivos, tendo em vista a suspensão dos prazos a 

partir de 17/03/2020 nos termos das Portarias 247,249 e 281 PRES. Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, tendo em 

tratar-se de Embargos com efeitos infringentes, impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar nos autos quanto ao referido Embargo de ID .31029638 e ss no 

prazo legal, obedecida a suspensão de prazos das supramencionadas 

Portarias ainda vigentes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024036-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT13251-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista ao disposto no Art. 841 §1º do CPC, bem como a 

interposição dos Embargos à Execução recebidos sem efeito suspensivo 

de nº 1001415-65 em apenso, na qual consta encartada a procuração em 

nome dos executados, impulsiono os autos para expedição de 

documentos a fim de intimar os executados por meio de seus 

procuradores da penhora formalizada constantes nos ID’s 14289553 e 

14289436 , nos termos do artigo 854 §3ª II do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003953-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista o indeferimento do Agravo de Instrumento 

interposto, consoante comunicação encartada aos autos, impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

autora para cumprir com o determinado no item II da decisão de Id 

28696267, no prazo de 10 (dez) dias obedecida a suspensão de prazo 

imposto pela portaria 247/PRES TJMT, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023669-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA CALZOLARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé ante ao contido nas Portarias/PRES/TJMT nº 

247 e 249 que impossibilita o encaminhamento de Cartas ao setor de 

expedientes, bem como ao contido na Decisão Judicial de ID 30455797, na 

qual foi designada a data de 04/06/2020 às 15:30 horas para a realização 

da Audiência de Conciliação, procedo a intimação das partes por meio de 

seus patronos para que compareçam ao ato designado supramencionado 

devidamente acompanhados de seus constituintes, devendo o presente 

processo aguardar a realização da referida Audiência. É o que me cumpre 

certificar

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023669-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA CALZOLARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé ante ao contido nas Portarias/PRES/TJMT nº 

247 e 249 que impossibilita o encaminhamento de Cartas ao setor de 

expedientes, bem como ao contido na Decisão Judicial de ID 30455797, na 

qual foi designada a data de 04/06/2020 às 15:30 horas para a realização 

da Audiência de Conciliação, procedo a intimação das partes por meio de 

seus patronos para que compareçam ao ato designado supramencionado 

devidamente acompanhados de seus constituintes, devendo o presente 

processo aguardar a realização da referida Audiência. É o que me cumpre 

certificar

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1011184-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, consigne em juízo tais valores.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022315-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO FRANCISCO PINTO NETO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃ Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da 

CGJ, impulsiono os autos para intimar a PARTE AUTORA para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281, 

sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do 

art.485 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038245-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA CANDIDA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou que os Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes são tempestivos. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, tendo em tratar-se de Embargos com 

efeitos infringentes, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar nos autos quanto 

ao referido Embargo de ID 30841651. no prazo legal obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043609-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a PARTE AUTORA para 

manifestar nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 

247, 249 e 281, sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos 

termos do Art. 485 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029315-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA REIS DE MATOS AZAMBUJA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a PARTE AUTORA para 

manifestar nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 

247, 249 e 281, sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos 

termos do Art. 485 do C

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022375-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSA IMIANI LOPES (EXECUTADO)

FORTALEZA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

RAIMUNDO TRAJANO LOPES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça, a fim de expedir o 

mandado de penhora e avaliação, em conformidade com a Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032735-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FERREIRA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032735-36.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Sonia Ferreira de 

Azevedo, devidamente qualificada e representada, ajuizou a presente 

Ação Revisional de Contrato c/c Tutela Provisória de Urgência “Inaudita 

Altera Parte” em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A, 

igualmente qualificado e representado, alegando em suma o que segue. 

Alegou a requerente que firmou em 25/07/2016 com o requerido um 

contrato de financiamento para aquisição de um veículo, no valor de R$ 

23.952,42, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 850,24. Aduziu 

haver cobranças indevidas nestes, tais como capitalização mensal de 

juros, tarifas não contratadas, tarifa de cadastro, de emissão de boleto. 

Assim, requereu em sede de tutela antecipada a consignação em juízo do 

valor que entende devido de R$ 614,88, que seu nome não seja incluso 

nos cadastros de restrição de crédito, seja mantido na posse do bem, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova 

e a citação do requerido. No mérito, pleiteou seja julgada totalmente 

procedente a ação, com a exclusão da capitalização mensal de juros, da 

tarifa de cadastro e de emissão de boleto, a repetição do indébito, e ao 

final a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Protestou por todos os meios de prova em direito 

admitidos e deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial 

vieram os documentos necessários. Em decisão de ID 15687755 foram 

concedidos à requerente os benefícios da justiça gratuita, a inversão do 

ônus da prova, indeferida a tutela antecipada por ausência dos requisitos 

e determinada a citação do requerido. Regularmente citado (ID 16581528), 

o requerido apresentou contestação e documentos de ID’s 16670549 a 

16670560, tempestivamente (certidão de ID 16768865). Arguiu em sede de 

preliminar a inépcia da inicial, impugnou os benefícios da justiça gratuita à 

requerente, pleiteando a extinção da ação sem julgamento de mérito. No 

mérito, argumentou acerca da validade do contrato, da legalidade das 

tarifas contratadas e da impossibilidade de revisão dos contratos, da 

improcedência do pedido de devolução de valores em dobro, por fim, 

pleiteou a improcedência total da ação, condenando o requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. 

Devidamente intimada, a requerente apresentou impugnação à 

contestação junto ao ID 16952829, contrapondo aos argumentos da 

requerente e ratificando seus pedidos iniciais. Intimadas as partes a 

especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, apenas a 

requerente pleiteou pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os 

autos em conclusão. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação 

revisional de contrato, na qual a requerente alegou que há incidência 

indevida no contrato de capitalização mensal de juros, tarifa de cadastro e 

de emissão de boleto. As questões aqui em discussão não estão a exigir 

dilação probatória por envolverem matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando assim o julgamento do processo no estado em que se 

encontra, de conformidade com a previsão contida no artigo 355, inciso I 

do CPC. Antes de adentrar ao mérito, analiso as preliminares arguidas. 

Das preliminares - Da impugnação ao deferimento da justiça gratuita 

Insurge-se o requerido, em sede de preliminar, contra decisão que deferiu 

os benefícios da justiça gratuita à requerente. Sem razão o requerido. Tal 

fato não tem o alcance pretendido pelo requerido, qual seja, a revogação 

da decisão, pois o autor preenche os requisitos para a concessão do 

benefício, conforme fundamentação da decisão concessiva. Rejeito, pois, 

a preliminar. -Da inépcia da inicial Alegou o requerido a inépcia da inicial em 

razão do descumprimento dos requisitos do artigo 330, §2º do CPC. 

Arguição infundada. Com efeito, a inicial é suficientemente clara, ademais, 

demonstrou a requerente quais as cláusulas que pretende revisar, 

fundamentando seus pedidos, elencando as possíveis abusividades e o 
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valor que entende por incontroverso, não havendo que se falar em inépcia 

da inicial e seu indeferimento. Por outro lado, a inicial atende 

satisfatoriamente aos requisitos do art. 319 do CPC. AFASTO, igualmente, 

a preliminar de inépcia da inicial. Passo à análise do mérito da presente 

ação. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Conforme 

decisão de ID 15687755, tenho como incidente o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos bancários, invertendo o ônus probatório ante a 

patente vulnerabilidade técnica e jurídica da requerente. Da declaração 

genérica de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre as partes O 

art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do direito 

romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do julgador 

restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de 

conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Da capitalização dos juros Estando hoje pacificada a 

capitalização dos juros nos termos da MP 2170-36/2001, não havendo se 

falar em ilegalidade da cobrança. Doutro lado, rebela-se a requerente 

também contra a forma de capitalização da dívida, sendo mais uma vez 

improcedente a sua argumentação, haja vista que, desde a vigência da MP 

1.963-17/2000, não é mais vedada a capitalização mensal de juros, 

conforme salienta a súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 

973.827). Assim, temos duas condições para a validação da capitalização 

em periodicidade inferior ao ano: que tenha sido contratada após março de 

2000; que tenha havido expressa previsão dessa incidência no contrato. 

Pois bem, verifica-se, na hipótese, que estava expresso nos contratos, 

firmados a partir de 2007, ou seja, na vigência da referida Medida 

Provisória, que a taxa de juros anual seria superior ao décuplo da taxa de 

juros prevista ao mês, o que, segundo a Súmula 541 do mesmo STJ já é 

suficiente a caracterizar a capitalização mensal, sendo desnecessária a 

explicitação textual do que já consta matematicamente expresso, verbis: 

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Súmula 

539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à 

anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como 

MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Logo, a taxa de juros expressamente 

pactuada na cláusula “Encargos Remuneratórios” do contrato de 

financiamento é MENSAL (ID 15648573 – Pág. 1), por pressuposto está 

autorizada a capitalização dos juros. Destarte, também aqui não merece 

revisão o contrato em debate, mantenho o contratado. Da tarifa de 

cadastro (TC) Acerca da taxa de contrato, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, no exame do Recurso Especial n. 1.251.331/RS 

(2011/0096435-4), representativo da controvérsia repetitiva relativa à 

legitimidade da cobrança das tarifas administrativas para a concessão e a 

cobrança de créditos objetos de contratos bancários, comumente 

identificadas pelas siglas TAC e TEC e de pagamento parcelado do 

imposto sobre operações financeiras (IOF), firmou as seguintes teses, 

para efeitos dos artigos 1.036 a 1.041, do CPC: 1ª Tese: Nos contratos 

bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução 

CMN2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito 

(TAC) e de emissão de carnê(TEC), ou outra denominação para o mesmo 

fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 

2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira; 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais. Importante destacar a distinção feita no 

voto condutor do v. acórdão entre a Tarifa de Cadastro e a Tarifa de 

Abertura de Crédito, ressaltando que a TAC era cobrada sobre qualquer 

operação de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do 

estabelecimento bancário, o que agora é vedado. Já a Tarifa de Cadastro 

somente pode incidir no início do relacionamento entre o cliente e a 

instituição financeira e tem como justificativa a necessidade de ressarcir 

os custos com pesquisas em cadastros e bancos de dados. In casu, 

observo que no contrato celebrado entre as partes, firmado em 

25/07/2016, foi cobrada a Taxa de Cadastro no valor de R$ 535,00 

(quinhentos e trinta e cinco reais), conforme ID 15648573. Não havendo 

nos autos alegações de que o cliente já tinha cadastro perante o Banco 

requerido, é mister declarar a legalidade da cobrança da referida Taxa de 

Cadastro. Assim, a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. A 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade" (Súmula n° 382/STJ). In casu, reconhecida a 

abusividade da cláusula contratada, limitam-se os juros praticados à taxa 

média de mercado, conforme a tabela do Bacen em operações da espécie. 

2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Contrato celebrado após 

31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17, 

revigorada pela medida provisória n. 2.170-36. Incidência. Existência de 

cláusula expressa. Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal, nos termos do Resp nº 973827/RS. 3. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. Previsão expressa no contrato. Licitude da cobrança, 

sendo vedada, entretanto, a cumulação com correção monetária, juros 

remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de 

inadimplemento contratual. 4. TARIFA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

e CUSTÓDIA DE CHEQUES. Nos termos da Resolução nº 3919/2010, do 

BACEN, existindo pactuação expressa em relação às tarifas, não há 

ilegalidade em sua cobrança. Ademais, consoante posicionamento firmado 

pelo STJ, somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por 

parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e 

abusivas. In casu, existência de cláusula expressa e ausência de 

comprovação de abusividade. 5. TARIFA DE CADASTRO (TC). É válida a 

Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo 

padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada 

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 

Ademais, deve estar expressamente contratada e seu montante não se 

revelar excessivo. Entendimento firmado pelo STJ, REsp nº 1251331. In 

casu, há cláusula expressa e o valor não se mostra excessivo. 6. IOF. 

LEGALIDADE DA COBRANÇA, INCLUSIVE DILUÍDO NAS PARCELAS DO 

MÚTUO. Não é ilegal a inclusão do imposto nas parcelas do mútuo, o qual 

já foi recolhido pela instituição financeira. Entendimento firmado pelo STJ, 

REsp nº 1251331. 7. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA e CADASTROS 

DE INADIMPLENTES. Impõe-se descaracterizar a mora diante do 

reconhecimento da abusividade de encargos da normalidade, assim como 

vedar a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de 

inadimplentes. 8. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

Possibilidade. 9. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, JUROS DE MORA e 

MULTA. Ausência de interesse recursal ao demandado no ponto. 

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU 

CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70054027768, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 

29/01/2014) (grifo nosso) Destarte, tendo o Colendo STJ decidido que 

permanece legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, cujo fato gerador é 

a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta 

de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente", não há como acolher a pretensão da requerente acerca 

da exclusão do pagamento da referida taxa, portanto, mantenho a referida 

taxa contratada. Da tarifa de emissão de boleto/carnê No que se refere à 

cobrança de tarifa de emissão de boletos/carnê, tenho que no contrato 

trazido pela própria requerente de ID 15648573, não consta a cobrança da 

mencionada tarifa. Logo não há como ser analisado o pedido quanto à sua 

alegada abusividade, nem mesmo como ser afastada. Da repetição de 

indébito ou compensação Pretende a requerente a repetição de indébito ou 
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compensação de valores em virtude da incidência de capitalização mensal 

de juros, porém, como analisado anteriormente, não foi constatada a 

incidência da alegada capitalização mensal de juros pela requerente ou de 

tarifas tidas como abusivas, logo, não cabe aqui a repetição de indébito. 

DISPOSITIVO Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, afasto os pedidos da 

requerente nos termos da fundamentação acima expendida, e, de 

consequência, condeno a requerente no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade 

com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P.R.I.C. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 26 de março de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025019-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELITA MARIA RODRIGUES DE MORAES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281, 

sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do Art. 

485 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001362-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU DE JESUS SOUZA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARROSO FONTELLES OAB - RJ119910-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001362-16.2020.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a Portaria – Conjunta de n. 247, emitida pelo E. Tribunal de 

Justiça, datada de 16/03/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a 

audiência de conciliação anteriormente designada (14/04/2020), para o dia 

04/06/2020 às 16:30 horas. Intimem-se as partes, que, devem formalizar 

proposta de acordo e comparecer à audiência munidas das referidas 

propostas. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001362-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU DE JESUS SOUZA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARROSO FONTELLES OAB - RJ119910-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, bem como, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, consigne em juízo o valor de todas as prestações 

vencidas acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, correção monetária 

calculada pelo INPC e multa de 2%, tendo como o valor a prestação 

contratada R$ 4.052,08 (quatro mil e cinquenta e dois reais e oito 

centavos). dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036480-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020414-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ (REU)

CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REU)

ROMILDA VIEIRA BARBOSA (REU)

WALDIR DA COSTA QUEIROZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1020414-03.2017.8.11.0041 AUTOR: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO 

MERCANTIL RÉU: CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CLAUDECIR 

DA COSTA QUEIROZ, ROMILDA VIEIRA BARBOSA, WALDIR DA COSTA 

QUEIROZ Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Citem-se os devedores para 

pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 

executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no 

caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de 

custas processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia 

como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do código 

de processo civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 25 de julho de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020414-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ (REU)

CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REU)

ROMILDA VIEIRA BARBOSA (REU)

WALDIR DA COSTA QUEIROZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020414-03.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Indefiro o 

pedido dos requeridos, contido na petição de Id 26932970. Com efeito, a 

perícia foi determinada pelo Juízo na decisão de Id 18619396, que 

converteu o julgamento em diligência, entendendo de extrema necessidade 

a realização de prova pericial nos contratos, devendo ambas as partes 

arcar com os honorários do perito, 50% para cada, conforme artigo 95, 

caput, do Código de Processo Civil. Ademais, anoto que contra a referida 

decisão houve interposição de recurso de agravo de instrumento, todavia, 

a decisão seguiu mantida pelo E. Tribunal de Justiça, conforme se observa 

da decisão de Id 20592173. Assim, a matéria foi atingida pelos efeitos da 

coisa julgada e da preclusão. Neste sentido: J. Frederico Marques 

escreveu: “A coisa julgada formal consiste na preclusão máxima de que 

fala a doutrina, visto que impede qualquer reexame da sentença como ato 

processual, tornando-a imutável dentro do processo”. (Instituições de 

direito processual civil, 1960, v.5, p.41). Intimem-se os requeridos para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promoverem o recolhimento dos honorários do 

perito, sob pena de penhora online. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032755-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIO FERRARI JUNIOR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032755-61.2017.8.11.0041. Vistos etc. Compulsando os autos 

observo que a publicação acostada pela Cooperativa requerente, Id 

24086904, não fez constar o edital de citação do requerido. Assim, revogo 

a certidão de Id 30750891. Intime-se o requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar a comprovação correta da publicação do edital de 

citação do requerido: Adenio Ferrari Junior. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015598-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VIDAL DA FONSECA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1015656-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROTEGE- SISTEMA DE PROTECAO ATMOSFERICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONOFRE RONCATO OAB - MT0002147A (ADVOGADO(A))

DEUSLIRIO FERREIRA OAB - MT5071-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015656-44.2018.8.11.0041. Vistos etc. Protege Sistema de 

Proteção Atmosférico Ltda EPP ajuizou Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência Em Caráter Antecedente de Exibição de Documento em desfavor 

de SICREDI – Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Ouro Verde 

do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT devidamente qualificados nos 

autos, expondo e requerendo o seguinte. Afirmou a requerente que é 

cliente da Requerida de acordo com a conta corrente n. 30659-2, na 

Agência 0810, com endereço na Av. Carmindo de Campos, 129, Jardim 

Changrilá, CEP. 78.070.205, fone: 065.3628.1464, Cuiabá/MT. Que em 

29.01.2013, firmou com a requerida a Cédula de Crédito Bancário nº 

B30830112-7, modalidade rotativo, no valor de R$ 300.000,00, com 

vencimento para 13/02/2014, prorrogado várias vezes até 13.05.2017. 

Que na cédula a requerida disponibilizava o valor contratado à autora que, 

a seu critério, utilizava e reutilizava parcial ou integralmente, assim como 

poderia amortizar parcial ou integralmente , dentro do prazo de vigência 

contratual. Que como a dívida crescia exponencialmente e enfrentando 

problemas financeiros, não restou alternativa à autora senão em 

07/11/2017, oferecer os bens vinculados às garantias contratuais em 

dação de pagamento. Enfrentando dificuldades financeiras, firmou com a 

requerida a Cédula de Crédito Bancário B20830460-4, emitida em 

26/07/2012 com vencimento para 26/07/2013, aditivada várias vezes, 

alterando juros, valores e prazos, sendo a última com vencimento para 

07/02/2017, sendo quitada em 19.05.2017 com a assinatura de outra 

cédula. Pediu o deferimento de liminar para determinar à Cooperativa 

requerida que apresentasse no prazo de defesa todos os extratos da 

conta corrente, conta financiamento da autora desde o primeiro contrato 

em 2012. Pediu ainda que fosse determinado à requerida que baixasse o 

gravame do lote de terreno sob o nº 40 da quadra 02, do loteamento 

Jardim Costa do Sol I, com área de 645 m², matriculado sob o nº 46.214 

(Doc.20) no 5º Serviço Notarial e Registro da 2ª Cinscunscrição Imobiliária 

de Cuiabá em face da exclusão desta garantia cedular da cédula 

B70831097-2, que sucedeu a anterior na qual havia esta garantia. 

Esclareceu que iria ajuizar a ação principal de revisão de contratos, no 

prazo legal. Pediu que ao final seja a ação julgada procedente, no sentido 

de que fosse determinado à Cooperativa requerida a exibição dos 

documentos acima citados, cominando-se a requerida as penalidades da 

sucumbência. Deu a causa o valor de 100.000,00 (cem mil reais). À 

exordial acostou documentos. Pela decisão constante no Id 14268813, 

determinou o Juízo a alteração do pleito para prosseguimento apenas 

como ação cautelar de exibição de documentos, indeferindo o pleito 

acerca de exclusão/ abstenção de inscrição do nome do requerente nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, deferindo a exibição dos 

documentos no prazo de resposta, determinando a citação da requerida 

para os termos da ação. Devidamente citada a requerida, compareceu na 

petição de Id 14965038. Em sua defesa alegou preliminarmente a carência 

da ação por falta de interesse de agir, argumentando ausência de 

solicitação via administrativa. Adentrando ao mérito, impugnou o valor 

dado à causa, a inversão do ônus da prova e pediu a improcedência da 

ação. Acostou à defesa os extratos da conta, constantes do Id 14965042, 

Id 14965048, Id 14965056, Id 14965080, Id 14965088 e Id 14965145. 

Apresentou petição intitulada contestação, Id 17792282. Intimada a 

requerente apresentou impugnação à contestação, Id 21216904. Intimadas 

as partes a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, 

decisão de Id 26252317, a Cooperativa requerida pediu o julgamento da 

lide, Id 26500537 e a requerente pediu a nomeação de perito contábil para 

produção de prova pericial. Vieram-me os autos em conclusão. É o 

relatório. Fundamento e decido. As questões aqui postas em debate não 

estão a exigir dilação probatória, já que envolvem matéria exclusivamente 

de direito, justificando o julgamento do processo no estado em que se 

encontra, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Cuida-se de pedido de tutela 

provisória de urgência cautelar antecedente de exibição de documento 

proposta por Protege Sistema de Proteção Atmosférico Ltda EPP em 

desfavor de SICREDI – Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento 

Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT, objetivando a 

primeira obrigar a Cooperativa requerida a fornecer-lhe cópia de todos os 
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extratos da conta corrente de titularidade da autora. Inicialmente verifico 

que apesar de intitular a ação como sendo pedido de tutela provisória de 

urgência de caráter antecedente, trata-se apenas e tão somente de 

cautelar de exibição de documento, vez que não existe pedido principal. 

Objetiva a requerente apresentação pela Cooperativa requerida de todos 

os extratos da conta corrente de n. 30659-2, agência 0810, junto à 

Cooperativa requerida. Pela decisão constante no Id 14268813, determinou 

o Juízo a alteração do pleito para prosseguimento apenas como ação 

cautelar de exibição de documentos, indeferindo o pleito acerca de 

exclusão/ abstenção de inscrição do nome do requerente nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito, deferindo a exibição dos documentos 

no prazo de resposta, determinando a citação da requerida para os 

termos da ação. Devidamente citada a requerida, compareceu na petição 

de Id 14965038. Em sua defesa alegou preliminarmente a carência da ação 

por falta de interesse de agir, argumentando ausência de solicitação via 

administrativa. Adentrando ao mérito, impugnou o valor dado à causa, a 

inversão do ônus da prova e pediu a improcedência da ação. - Da 

preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir Em sede de 

preliminar argumentou a Cooperativa requerida a carência da ação, por 

falta de interesse de agir, argumentando a ausência de pedido 

administrativo. Assim, acerca da alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que poderia ter realizado o pedido 

administrativamente, tenho que não merece prosseguir. Apesar dos 

substanciosos argumentos de defesa, não vejo como acolhê-los. Com 

efeito, está consolidado na jurisprudência que não se exige prova de 

recusa de entrega do documento extrajudicialmente, bem como de que o 

pedido deveria se processar em ação de revisão de contrato, 

principalmente quando se trata de relação de consumo, por ser direito do 

consumidor o acesso ao contrato e todas as informações relacionadas ao 

negócio jurídico celebrado. Logo, não se evidencia a alegada carência de 

ação, por ausência de interesse processual, porquanto a medida judicial 

requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade. Rejeito, pois a 

preliminar. - Da impugnação ao valor dado à causa A Cooperativa 

requerida impugna o valor atribuído a causa, argumentando valor elevado. 

Não merece acolhimento a irresignação. Assim, o valor apontado na 

exordial expressa o conteúdo econômico que entende a parte autora justo 

para a lide, consubstanciado pela quantia pleiteada pelo demandante. 

Ademais, entendo que deveria o banco apresentar sua irresignação via 

incidente. Assim, rejeito a impugnação ao valor da causa apresentada pelo 

banco em sua defesa. MÉRITO Apesar dos substanciosos argumentos da 

defesa, não vejo como acolhê-los. Com efeito, está consolidado na 

jurisprudência que não se exige prova de recusa de entrega do 

documento extrajudicialmente, principalmente quando se trata de relação 

de consumo, por ser direito do consumidor o acesso ao contrato e todas 

as informações relacionadas ao negócio jurídico celebrado. A ação de 

exibição é tratada no nosso ordenamento jurídico sob perspectivas 

distintas, pois a depender do caso e a finalidade com que proposta, ela 

pode assumir tanto natureza satisfativa, quanto assecuratória. Está 

consolidado na jurisprudência que não se exige prova de recusa de 

entrega do documento extrajudicialmente, principalmente quando se trata 

de relação de consumo, por ser direito do consumidor o acesso ao 

contrato e todas as informações relacionadas ao negócio jurídico 

celebrado. Com o procedimento de exibição de documento objetiva a parte 

autora a busca de elementos que possibilitem alcançar prova que pode 

ser tanto perante a própria parte requerida, como diante de um terceiro 

que esteja em poder do documento. A ação cautelar de exibição, prevista 

no art. 844 do Código de Processo Civil, segundo o comentário do 

processualista Nelson Nery Júnior, é um procedimento pelo qual o 

interessado em propor futura ação “contra outrem e necessitar, para 

instruir o pedido, de conhecer teor de documento ou coisa a que não 

tenha acesso, poderá valer-se deste procedimento preparatório para 

obter os dados que necessita e arma-se contra o futuro e eventual 

adversário judicial que tiver. O interesse do autor na obtenção da 

sentença cautelar há de ser a urgência e necessidade prévia da 

providência cautelar, necessária e indispensável à obtenção do 

desiderato que pretende.” (Código de processo Civil Comentado, 10ª 

edição, editora Revista dos Tribunais, página 1135). Há entendimento 

majoritário na doutrina e jurisprudência acerca da desnecessidade de 

prova do requerimento administrativo como requisito para a ação, 

considerando os direitos constitucionais de ação e acesso à justiça, 

previstos no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. Nos termos 

do art. 844, II, do CPC, aquele que tem necessidade de obter documento 

sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição financeira, 

tem o direito de exigir desta a devida exibição. A matéria já encontra 

pacificada no Superior Tribunal de justiça, vejamos: "RECURSO ESPECIAL 

- PROCESSUAL CIVIL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CUSTO DE LOCALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DOS 

DOCUMENTOS - ÔNUS DO PAGAMENTO - O dever de informação e, por 

conseguinte, o de exibir a documentação que a contenha é obrigação 

decorrente de lei, de integração contratual compulsória. Não pode ser 

objeto de recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé 

objetiva. Se pode o cliente a qualquer tempo requerer da instituição 

financeira prestação de contas, pode postular a exibição dos extratos de 

suas contas correntes, bem como as contas gráficas dos empréstimos 

efetuados, sem ter que adiantar para tanto os custos dessa operação" 

(STJ - RESP . 330261 - SC – 3ª T. – Rela Mina Nancy Andrighi - DJU 

08.04.2002). "Exibição de documentos. Extratos bancários. Precedentes 

da Corte. 1. Não se pode negar a exibição de extratos que alcançam toda 

a relação contratual apenas porque poderiam ser obtidos por meio da 

internet. Parte-se, assim, do pressuposto que todos têm computador e 

sabem manejá-lo. Esta Terceira Turma, pelo menos em duas 

oportunidades, demonstrou que "a circunstância dos documentos estarem 

semanalmente à disposição dos clientes não desonera a instituição 

financeira de exibir a documentação pleiteada pelo autor, oportunizando 

informações suficientes, adequadas e verazes a respeito dos contratos 

entabulados, pois àquela incumbe, ex vi legis, o dever de exibi-Ias se 

instada a fazê-lo, em razão do contrato celebrado com os autores" (STJ, 

REsp nº 706.367/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 

20.4.2006, DJ 14.8.2006, p. 279). Ainda no mesmo sentido: “EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CONTRATOS E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO 

BANCÁRIA - DEVER DE EXIBIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA FACE À DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. A exibição de contratos e extratos bancários é dever da 

instituição financeira com a qual o cliente mantém contrato. - O fato de o 

banco fornecer ao cliente, mensalmente, os extratos de movimentação 

das operações financeiras não exime a mesma instituição financeira de 

fornecer os documentos quando acionado pelo contratante, pretendendo 

este confirmar os valores de lançamentos que deram origem a débito. - O 

dever da instituição financeira de exibir documentos ao cliente, decorrente 

de obrigação legal e determinação judicial, não pode ser condicionado à 

cobrança de tarifa. (TJMG. Apel. nº 467.092-2. 9ª Câm. Cív. Rel. Fernando 

Caldeira Brant. 16/11/04.)”. O dever de informação e, por conseguinte, o 

de exibir a documentação que a contenha é obrigação decorrente de lei, 

de integração contratual compulsória. Não pode ser objeto de recusa nem 

de condicionantes, face ao princípio da boa-fé objetiva. Logo, qualquer 

negativa, mesmo administrativa, de exibir o documento não procede. Com 

isso, tenho que o pedido do autor deve prosperar. A tutela visa garantir o 

resultado útil de ação principal, que deveria ser ajuizada, veiculando-se, 

sobretudo, a característica de o pedido principal poder ser formulado nos 

próprios autos, após a apreciação da medida de urgência, e vir subsidiado 

com aditamento da causa de pedir. Assim, a possibilidade da produção de 

prova já no curso da ação principal (mantida a exibição incidental) ou, 

como é o caso dos autos, através de pedido de sua produção antecipada, 

restrito às situações previstas nos incisos I, II e III do artigo 381do CPC. 

Sabe-se que do ajuizamento da medida cautelar, tem a parte autora o 

prazo decadencial de 30 dias contados da data efetivação da medida 

cautelar concedida para ajuizamento da ação principal, nos termos do art. 

308 do CPC. Todavia, a requerente não ajuizou a ação principal de revisão 

de contrato. Necessário se faz a condenação da Cooperativa requerida 

ao pagamento das verbas de sucumbência, uma vez que deu causa ao 

ajuizamento da ação, face ao princípio da causalidade e da sucumbência, 

portanto, devendo responder pelas despesas decorrentes. Nesse sentido 

a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

senão vejamos: “EMENTA: AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SUCUMBÊNCIA. 

1. A ação cautelar de exibição de documento não se presta para o exame 

a respeito de eventual ilegalidade contida na contratação supostamente 

realizada entre o autor e a Brasil Telecom. Tratando-se de contrato verbal 

consumado por meio do conhecido call center, e tendo a ré exibido os 

documentos que possuía, não há motivo para cogitar a respeito de 

cumprimento parcial de sua obrigação. 2. Honorários advocatícios 

devidos, considerando a recusa da empresa de telefonia em exibi-los 

administrativamente. APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 

70025834698, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
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Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 10/02/2009). DISPOSITIVO Em face 

do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando-a satisfeita, 

diante da apresentação de documentos (extratos da conta, constantes do 

Id 14965042, Id 14965048, Id 14965056, Id 14965080, Id 14965088 e Id 

14965145), documento que parcialmente alude o pedido contido na inicial. 

Condeno a Cooperativa requerida no pagamento das custas do processo 

e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), de acordo com a regra traçada no art. 85 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, disponibilize-se à 

requerente os documentos apresentados pela Cooperativa requerida. Em 

seguida, certifique-se. Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 27 de fevereiro de 

2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038000-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1038000-82.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – Defiro o pedido de 

Id 31339282, desentranhe-se o mandado de busca, apreensão e citação 

de Id 25176330, aditando-o quanto ao atual endereço do requerido 

declinado ao Id 31339282, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do 

art. 212, do CPC. II – Indefiro por ora o pedido de arrombamento, tendo em 

vista a ausência dos requisitos constantes no art. 846, do CPC. III – 

Autorizo, a utilização de reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário. IV – Intime-se o requerente para que efetue o 

depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 23 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032837-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHAGTON NUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032837-24.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – Defiro o pedido de 

Id 31339288, desentranhe-se o mandado de busca, apreensão e citação 

de Id 23566005, aditando-o quanto ao atual endereço do requerido 

declinado ao Id 31339288, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do 

art. 212, do CPC. II – Indefiro por ora o pedido de arrombamento, tendo em 

vista a ausência dos requisitos constantes no art. 846, do CPC. III – 

Autorizo, a utilização de reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário. IV – Intime-se o requerente para que efetue o 

depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 23 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014663-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESINALDO DE CARVALHO LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014663-30.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro o pedido de Id 

31391185, tendo em vista a Pandemia do Covid-19 e do requerimento da 

parte autora. Assim, desentranhe-se mandado de busca, apreensão e 

citação para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista, ficando 

autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. II - Intime-se o 

requerente para que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024948-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTENIO MEDEIROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024948-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): RUTENIO MEDEIROS DA SILVA 

REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 23 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013121-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

MARIO MARCIO VIEIRA BARBOSA FERNANDES (EXECUTADO)

JOAO DAMASCENO DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1023214-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023214-38.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Pretende o 

requerente que lhe seja deferida liminar para que o requerido exclua o 

nome do requerido dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito (SERASA, SPC) e, no mérito que traga o requerido exibir o contrato 

de cédula de crédito bancário n. 844353, datado de 25/10/13, bem como o 

extrato de todos os pagamentos realizados pela parte autora, alegando 

abusividades no referido contrato. Pugna ainda pelos benefícios da justiça 

gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. I – Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No que tange ao pedido liminar 

para a exclusão do nome do requerente dos cadastros de inadimplentes, 

este não comporta acolhida. Vejamos o entendimento da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CAUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. O ajuizamento de ação cautelar de exibição de 

documentos não implica discussão judicial da dívida e, portanto, não 

autoriza, por si só, a retirada do nome da devedora dos cadastros de 

inadimplentes.” (TJDFT – 20030020043083AGI, Relator SÉRGIO 

BITTENCOURT, 4ª Turma Cível, julgado em 30/10/2003, DJ 03/12/2003 p. 

60) Consigno que a presente ação é preparatória à ação revisional, sendo 

seu objeto a exibição dos documentos referentes aos contratos firmados 

entre as partes. Ademais, não há como afirmar a verossimilhança na 

alegação do autor quanto a possíveis excessos praticados pelo requerido 

no contrato celebrado entre as partes. Assim, indefiro o pedido liminar. III – 

Em relação à exibição de documentos, não resta dúvida de que o Banco 

requerido é o responsável pela emissão regular dos contratos firmados 

entre as partes e, de consequência, também responsável pela 

apresentação de documentos, a qualquer tempo, principalmente em se 

tratando de relação de consumo, como é o caso, bem como planilha de 

evolução do débito. Presentes os requisitos necessários ao deferimento 

da medida liminar, defiro a liminar para que o requerido apresente, no 

prazo da resposta, exibir o contrato de cédula de crédito bancário n. 

844353, datado de 25/10/13, bem como o extrato de todos os pagamentos 

realizados pela parte autora. IV – Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando no mandado a 

advertência do art. 400 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 15 de dezembro de 2016. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1023214-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a suspensão dos autos até a data de 17/04/2020, 

data já pretérita, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar nos autos NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, obedecida a suspensão de prazo imposto 

pela portaria 247/PRES TJMT,para informar acerca do cumprimento do 

acordo, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034861-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PENHA ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para trazer aos autos a avaliação do veículo e 

o valor de venda do bem (cópia da nota fiscal de venda), nos autos NO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, obedecida a suspensão de prazo imposto pela 

portaria 247/PRES TJMT, consoante determinação judicial de ID 30765780

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005368-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE DA KAREN LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ,tendo em vista que a parte autora requereu o desentranhamento 

de MANDADO impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o 

depósito de diligência para condução do Oficial de Justiça em 

conformidade com a Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá 

ser realizado via emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone 

“Emissão de Guias online; ” no prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem 

como a impossibilidade de encaminhar mandados à Central de mandados 

no referido período, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020791-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FGR TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

FAUSTO GUIMARAES RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a não interposição de recurso nos Embargos à 

Execução em apenso até a presente data, impulsiono os autos para intimar 

a EXEQUENTE para manifestar nos autos, requerendo o que de direito, e 

atualizando os valores nos termos da Sentença proferida, no prazo legal 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 

247, 249 e 281, sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos 

termos do Art. 485 do CPC.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003403-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DOUGLAS FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003403-24.2018.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais do requerido pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Douglas Fernandes - CPF nº 

375.306.738-58. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020615-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUA MENDES DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020615-58.2018.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais da requerida pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Lua Mendes da Cruz - CPF nº 

039.350.701-79. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030626-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PRIETO OAB - MT7360-B (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que o recurso de apelação foi protocolizado 

tempestivamente, e há pedido de justiça gratuita. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para a 

parte apelada se manifestar sobre o Recurso de Apelação, dentro do 

prazo legal obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004369-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO (EXECUTADO)

LUCIANO ARAUJO NASCIMENTO FILHO (EXECUTADO)

VILSON MOSQUEM DA SILVA (EXECUTADO)

SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA (EXECUTADO)

ALEXSSANDRO ARRUDA DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004369-50.2019.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista a 

citação dos executados Margarida Maria dos Santos Nascimento e 

Luciano Araujo Nascimento Filho, consoante certidões de Id's 21703590 e 

21704191, defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados pelo 

Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à 

consulta: - Soyl Industria e Comercio de Graos Ltda - CNPJ nº 

13.354.520/0001-44. - Alexssandro Arruda de Paula - CPF nº 

834.499.811-53. - Vilson Mosquem da Silva - CPF nº 430.159.729-87. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013997-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013997-68.2016.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais da executada pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Elvira Kelli de Almeida Cruz - 

CPF nº 090.628.089-30. Assim, visto que a resposta acima acompanha 

esta decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê 

andamento ao feito, procedendo à citação da executada, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 23 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1060042-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO (EMBARGANTE)

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO (EMBARGANTE)

DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1060042-28.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: DI PARMA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, EDUARDO BITTENCOURT DE 

CAMARGO, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO Despacho Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038382-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038382-75.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S/A REU: 

LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA Despacho Vistos etc. 

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014518-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA ELISA DICKE BRUNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014518-08.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I - Intime-se 

o banco requerente para regularizar a sucessão processual do espólio da 

requerida Elsa Elisa Dicke Bruno,de acordo com as exigências 

determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 e 313, ambos do Código 

de Processo Civil, que determinam em caso de falecimento de uma das 

partes, não a simples comprovação da morte da parte, mas sim, a 

identificação de quem serão os sucessores que irão atuar no polo passivo 

da demanda. Dessa forma, a requerida deve ser representado, 

judicialmente, nos termos da legislação processual vigente da seguinte 

forma: a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos cópia do Termo de 

Nomeação de Inventariante, se o inventário ainda estiver em andamento; 

b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal de Partilha, se o 

inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados estiverem 

incluídos nos bens arrolados; c) por qualquer herdeiro que será nomeado 

responsável pelo manifestação nos autos e eventual pagamento dos 

valores, pelos demais herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de 

declarações com firma reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, 

se o inventário já foi concluído e os bens penhorados não foram incluídos 

nos bens arrolados ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha 

ocorrido o falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge 

sobrevivente, deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão 

de óbito do mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros. 

Assim, cumpra o douto patrono do banco requerente, no prazo de 30 dias, 

com o acima determinado, tomando as providências necessárias no 

sentido de regularizar o polo passivo da demanda. Bem ainda, entendo 

que deve o banco requerente tomar as providências necessárias no 

sentido de regularizar o polo passivo da demanda, inclusive indicando nos 

autos acerca da existência de inventário, esclarecendo se foi concluído 

ou comprovando, se for o caso, a inexistência de inventário, através de 

certidões negativas da Justiça Comum de 1º Grau e demais pesquisas 

possíveis e necessárias. Anoto ainda que a certidão de óbito acostada no 

Id 29177346 fez constar a existência de 06 filhos/herdeiros, sendo uma 

falecida e de bens a inventariar. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000351-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000351-54.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Indefiro os 

pedidos de ID 29830869, posto que junto à certidão de ID 25957133 o pai 

do requerido não informou que estaria no pátio do Detran/MS, bem como, 

por ora, independe do estado de saúde do requerido, posto que a 

apreensão do bem precede a citação do requerido. Intime-se o exequente 

pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para dar o 

regular andamento ao feito, buscando a localização do bem para posterior 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

da ação e arquivamento do feito. Cumpra-se. A/Cuiabá, 22 de abril de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1046847-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILDA DIAS DE SOUZA (EMBARGANTE)

HORACIO TEIXEIRA DE SOUZA NETO (EMBARGANTE)

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1046847-73.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Com a 

comprovação nos autos do pagamento da primeira parcela das custas de 

distribuição destes Embargos, tendo em vista que os embargantes 

informaram que o crédito executado foi incluso no Plano da Recuperação 

Judicial da empresa Agência de Viagens Universal Ltda – Epp, a qual 

celebrou o contrato, podendo ocorrer a novação do referido crédito, 

recebo os presentes embargos com efeito suspensivo, tendo em vista a 
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presença dos requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 do 

CPC. II – Intime-se o Embargado, na pessoa de seus Patronos, para 

impugnação, no prazo legal. III – Traslade-se cópia desta decisão para a 

Execução apensa n. 1035743-84.2019.8.11.0041. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 

em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043581-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (EXEQUENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

RICARDO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1043581-78.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Determino o 

cancelamento da distribuição dos presentes autos, tendo em vista a 

distribuição equivocada dos presentes autos, pelo que consta na petição 

inicial, direcionada aos autos de n. 1006671-52.2019.8.11.0041. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014369-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR RODRIGUES FARIA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1014369-75.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 31382790 - pág. 1. II - Defiro o pedido de Id 31382788 e 

concedo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para o requerente cumprir 

com o determinado no item I da decisão de Id 30774828, sob pena de 

extinção da ação e arquivamento do feito, por se tratar de requisito para a 

propositura da presente demanda. Decorrido o prazo acima assinalado, 

certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 23 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004192-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARINHO DE SOUZA MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1004192-23.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido do exequente vindo ao Id 31375442, no tocante à 

apreensão da CNH -Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte, bem 

como, os bloqueios dos cartões de crédito do executado, por falta de 

amparo legal. Com efeito, o objetivo específico da execução é realizar atos 

necessários à satisfação do direito do credor, obrigando o devedor a 

adimplir a obrigação. II - Indefiro o pedido de Id 31375442, de averbação da 

presente ação junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito 

(inadimplentes) por meio do sistema Serasajud, por ser uma faculdade 

quando se tratar de execução de título JUDICIAL, o que não é o caso dos 

autos, conforme artigo 782, §§ 3º, 4º e 5º, do CPC. III - Intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 

485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 23 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034426-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LEAL AKATSUKA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1034426-22.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão negativa de Id 11112234, uma vez que o sr. 

Oficial de Justiça equivocou-se ao citar a esposa do requerido, bem como 

a consulta de endereço realizada junto ao sistema Infojud em despacho de 

Id 17190560, dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, 

defiro o pedido de Id 30898166. Cite-se o requerido por edital, nos termos 

do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo 

em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados 

no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em 

jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo 

dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041879-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO LUIS ALVES SOUZA (EXECUTADO)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1041879-97.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro o pedido de Id 31213902, tendo em vista que o exequente não 

esgotou os meios possíveis de busca para localizar o executado Adriano 

Luis Alves Souza. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057361-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL XAVIER BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1057361-85.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Izabel Xavier Bueno 

ajuizou Ação para Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade 

Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela Antecipada em face de Banco BMG S/A, ambos devidamente 

qualificados e representados na inicial. Alegou inicialmente que é 

servidora pública municipal, que em 2009 firmou com o requerido um 

contrato de empréstimo consignado a ser pago parcelas mensais a serem 

descontadas diretamente de sua folha de pagamento. Que junto ao Procon 

obteve a informação do requerido de que se tratava de cartão de crédito, 

que nesse período a requerente realizou 06 (seis) saques, com 121 

parcelas pagas, totalizando a quantia de R$ 35.350,86, e mesmo com o 

requerido descontava o mínimo de sua fatura, ainda deve ao mesmo. 

Afirmou que nunca recebeu nem utilizou de cartão de crédito do requerido, 

e que pagava mensalmente o valor do empréstimo que contratou. Assim, 

requereu em sede de tutela antecipada a suspensão dos descontos em 

sua folha de pagamento, a inversão do ônus da prova, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a citação do requerido. Ao final, pleiteou a 

procedência total da ação, declarando nula a operação de carta de crédito 

consignado, convertendo-o em empréstimo consignado, a limitação dos 

juros em 1,62% ao mês, a restituição do valor pago em dobro, a 

condenação do requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 

20.000,00 e ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Protestando por todos os meios de provas admitidos, deu à 

causa o valor de R$ 20.000,00. Em decisão de ID 26950221 foram 

concedidos à requerente os benefícios da justiça gratuita, invertido o ônus 

da prova, indeferida a tutela antecipada por ausência dos requisitos, 

determinando a citação do requerido. Regularmente citado (ID 28647109), 

o requerido apresentou contestação e documentos de ID’s 27683893 a 

27684311, tempestivamente (certidão de ID 29157360). Arguiu em sede de 

preliminar a prescrição da pretensão, pleiteando a extinção da ação sem 

julgamento de mérito. No mérito, argumentou que a requerente deu sua 

anuência contratando regularmente o empréstimo via cartão de crédito 

consignado, sendo substituído posteriormente por outro cartão. Que os 

descontos em sua folha de pagamento mensais são referentes ao mínimo 

das faturas, ficando a cargo da requerente efetuar o pagamento do 

restante da fatura, pois tem limite o valor do desconto de cartão de crédito 

em margem consignável. Efetuando a requerente 06 (seis) saques nos 

referidos cartões. Assim, pleiteia ao final a impossibilidade de declaração 

de inexistência do débito, a inexistência de danos morais, a improcedência 

da demanda e condenação da requerente ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. Devidamente intimada, a 

requerente apresentou Impugnação à Contestação junto ao ID 29737904, 

contrapondo aos argumentos do requerido e ratificando seus pedidos 

iniciais. Vieram os autos para julgamento. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Trata-se de ação para declaratória de inexistência de débito c/c 

nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com 

pedido de tutela antecipada, promovida por Izabel Xavier Bueno em face 

de Banco BMG S/A, na qual a requerente pleiteou a conversão da 

modalidade contratada de cartão de crédito consignado para empréstimo 

consignado, com a limitação dos juros contratados, bem como com a 

repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Incide à 

hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 355, do Código de 

Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de 

matéria exclusivamente de direito. Antes de adentrar ao mérito, analiso a 

preliminar arguida. Da preliminar -Da prescrição da pretensão A presente 

ação pretende a revisão de encargos incidentes no contrato, iniciando o 

contrato no ano de 2009, sem ter finalizado ainda, por isso, a pretensão é 

de natureza contratual, motivo pelo qual, atualmente, a prescrição ocorre 

em dez anos, consoante art. 205, do CCB/2002. Neste sentido a 

jurisprudência: REVISÃO DE CLÁUSULAS. CONTRATO BANCÁRIO. 

PRESCRIÇÃO. TARIFAS: SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIA; INCLUSÃO DE 

GRAVAME E REGISTRO DO CONTRATO. I – A pretensão de revisão de 

cláusulas contratuais e devolução dos respectivos valores pagos 

prescreve em 10 anos, nos termos do art. 205 do CC. Prejudicial de mérito 

rejeitada. II – A remuneração da instituição financeira advém do pagamento 

dos juros remuneratórios e demais encargos contratuais, de modo que é 

abusiva a cobrança das tarifas de serviços de concessionária; de 

inclusão de gravame e de registro do contrato, consoante o art. 51, inc. IV, 

do CDC. III – Apelação desprovida. (Acórdão n.822698, 

20140110330785APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: 117, 6ª Turma 

Cível, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 07/10/2014. Pág.: 

250) (grifo nosso) APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESILIÇÃO 

CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE VRG. 

PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 205 DO CC/2002. INOCORRÊNCIA. 

PRESCRIÇÃO AFASTADA. Ainda que fosse aplicado o prazo previsto no 

art. 206, § 3º, V, do CC, este se iniciaria com a reintegração do veículo 

nas mãos do proprietário e não de sua entrega à arrendatária. No entanto, 

não é esse o prazo a ser aplicado, pois não se trata de ação que visa 

reparação decorrente de responsabilidade extracontratual. A autora 

pretende, em razão da resilição do contrato, a devolução das quantias 

pagas a título de VRG. Deve, portanto, ser aplicado o prazo geral contido 

no art. 205 do Código Civil. (TJSP – 31ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação com Revisão nº 1056163-86.2014.8.26.0100 (DIGITAL), Voto nº 

19.826, Relator Desembargador ADILSON DE ARAUJO, Julgado em 

18/08/2015) (grifo nosso) “Arrendamento mercantil. Ação ordinária de 

resilição de contrato de arrendamento mercantil mediante a devolução do 

bem arrendado e restituição das quantias pagas c/c antecipação de tutela. 

Procedência parcial da ação para declarar a resilição do contrato, nulidade 

da cláusula contratual que estipulou a perda do VRG e a inexigibilidade 

das parcelas vencidas após a devolução do bem. Prescrição afastada. 

Prazo decenal do art. 205 do Código Civil e não trienal do art. 206, § 3º, do 

Código Civil. Recurso apenas do réu...” (TJSP, Apelação nº 

4000158-46.2013.8.26.0223 Relator Desembargador Kioitsi Chicuta 

Julgado em 30/07/2015). (grifo nosso) No caso concreto a prescrição é de 

dez anos. Portanto, REJEITO a prescrição. Passo à análise do mérito da 

presente ação. Da declaração genérica de cláusulas abusivas nos 

contratos firmados entre as partes O art. 141 do Código de Processo Civil 

reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse libello 

conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo 

particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos 

casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, 

tendo em vista que era possível à parte requerida determinar as cláusulas 

que entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), 

somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior Tribunal de 

Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Da aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor Conforme decisão de ID 26950221, tenho como 

incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, 

invertendo o ônus probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e 

jurídica da requerente. Do mérito Inicialmente, destaco que a revisão 

contratual é um direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão 

de rever as cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por 

essa razão a fizeram pagar mais do que supostamente devia. 

Compulsando as faturas constantes de 27686924, 27683932 e 27684311, 

constatam-se as taxas de juros remuneratórios aplicadas às operações 

de 4,70% e 4,80% ao mês, e 5,70% e 5,80% ao mês de juros por atraso. 

Constata-se na fatura de ID 27684311, que houve o pagamento tão 

somente do mínimo da fatura. Uma vez que não houve o pagamento 

integral da fatura no mês seguinte, o montante foi acumulado para o mês 

posterior (janeiro/2010), ID 27684311 – Pág. 4, com o desconto do valor 

mínimo descontado em sua folha de pagamento de R$ 259,02. Não 

obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 

12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no 

presente caso que possui uma variável de 4,80%, 5,80% ao mês de juros 

por atraso, como constantes nas faturas apresentadas nos autos. Mesmo 
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a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor 

não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo 

requerido e demais instituições financeiras. No momento que a 

requerente/cliente paga apenas parcialmente a fatura, o restante está 

afeto à financiamento (saldo devedor), portanto, não poderá ser fixada 

uma taxa variável de juros mensais de 4,80%, 5,80%, completamente, 

exorbitante das taxas vigentes em financiamentos em geral. É autorizada a 

revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, 

quanto aos juros cobrados, e neste caso há incidência desta exorbitância, 

não devendo prevalecer o avençado. Já há muito tem pacificado de que a 

Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, 

não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – 

Súmula Vinculante n. 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ, o 

que é o caso dos presentes autos. Dessa forma, em casos excepcionais, 

como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de 

juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Conforme 

orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do 

julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros 

remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado 

divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, 

podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ. Assim, no 

débito, desde a origem das faturas do cartão de crédito questionado nesta 

ação, deverá incidir a taxa de juros de 1,62% ao mês, como parâmetro 

legal e não impugnado especificamente pelo requerido. Neste sentido, há 

que se converter a modalidade contratada, tornando o contrato de cartão 

de crédito consignado em empréstimo consignado. Da repetição de 

indébito Diante das abusividades encontradas no contrato de cartão de 

crédito de n. 5313.****.****.4035, a repetição é cabível, na forma simples, 

ainda que não haja prova, nos autos, de que os pagamentos a maior 

tenham sido feitos por erro. Com efeito, caracterizando-se o pagamento 

indevido como uma das formas de enriquecimento sem causa, é cabível a 

devolução dos valores pagos a maior, como meio de reequilibrar a 

situação patrimonial das partes, injustamente alterada pela abusividade do 

contrato. Repiso, entretanto, que a repetição dar-se-á na forma simples. O 

STF já sumulou a matéria, quando da edição do verbete 159, que assenta: 

“cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 

1531, do Código Civil”. No caso em tela, tenho que não se pode imputar 

má-fé à cobrança realizada pela parte adversária, porquanto a incidência 

dos encargos fulcrou-se em dispositivos contratuais, envolvendo, por 

conseguinte, tema controvertido. Registro que a repetição do indébito é 

consequência lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão 

do contrato. Assim, no caso, deve ser deferido. Isso porque limitados os 

juros e afastados os encargos abusivos, na prática, haverá repetição do 

indébito, caso cabalmente demonstrado o pagamento a maior. Assim 

entende a jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE 

CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA 

REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA 

DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA 

EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA 

RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO 

JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A 

LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM 

FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 

pago, mas não em dobro. Antes, todavia, deve haver a compensação, nos 

termos do art. 369 do Código Civil. Dos danos morais No que tange à 

alegação da requerente em ter sido lesado por ter o requerido cometido 

prática desleal e cobrança em desacordo com a Lei, totalmente descabida, 

uma vez que para a caracterização do dano moral deve-se levar em conta 

a violação dos direitos da personalidade e, na medida em que os direitos 

da personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, 

então o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a 

partir da narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à 

reputação da requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato 

de a requerente ter tido dissabores, por ainda não se atentar ao dia do 

crédito de seus proventos, não se caracteriza dano moral algum, posto 

que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a prova da 

violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), quando 

causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não ocorreu, no 

presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela parte requerente 

aos presentes autos, não restou configurado o dano moral, portanto, não 

merece guarida o seu pedido em ser compensada em indenização a título 

de dano moral, por falta de elementos configuradores do dano capaz de 

ensejar o surgimento de um dever de indenização. DISPOSITIVO Em face 

do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação que Izabel Xavier Bueno move em face de 

Banco BMG S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, de consequência, 

determino a revisão do contrato de cartão de crédito de n. 

5313.****.****.4035, nos seguintes termos: 1. Limito os juros 

remuneratórios do negócio jurídico firmado em 1,62% ao mês desde sua 

origem; 2. Converto a modalidade contratual firmada entre as partes de 

cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; 3. Após a 

revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da 

requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio; 4. Julgo 

improcedente o pedido de danos morais, por não estar configurado na 

presente ação. A liquidação de sentença deverá obedecer aos 

parâmetros desta decisão. Considerando que a requerente decaiu de 

parte mínima de seus pedidos, condeno o requerido ao pagamento das 

custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo 

com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, 

ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario [1] “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026699-41.2019.8.11.0041. Vistos etc. Simone Balster Moreira 

de Castilho ajuizou Ação Indenizatória Por Danos Materiais e Morais C/C 

Pedido de Antecipação de Tutela em face de Banco Itaucard S/A. Afirmou 

a requerente que é cliente do requerido há mais de 10 (dez) anos, tendo 

celebrado com o mesmo Contrato de Cartão de Crédito com cumulação de 

pontos/recompensa no ‘Programa Multiplus’, sendo certo que utiliza o 

produto cartão de crédito LATAM Itaucard Gold Mastercard. Que faz uso 

tão só dos serviços específicos de um cartão de crédito, sem qualquer 

fidelização a uma agência bancária e/ou conta corrente, recebendo as 

faturas via correio, as quais são pagas através dos seus respectivos 

códigos de barras. Que no mês de setembro de 2018 recebeu fatura no 

valor de R$ 6.614,79 (seis mil seiscentos e quatorze reais e setenta e 
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nove centavos), correspondente ao período anterior, com vencimento 

agendado para o dia 28/09/18 e opção de pagamento mínimo no valor de 

R$ 992,21 (novecentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos). 

Que realizou pagamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) na data do 

vencimento (28/09/18) e, após seis dias (04/10/18), efetivou novo aporte 

no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Que, no entanto, no desenvolver da 

fatura do mês de outubro que o banco emissor, ora demandado, 

desconsiderou o segundo pagamento e realizou um financiamento 

indevido (não solicitado) no valor de R$ 5.614,79 (cinco mil seiscentos e 

quatorze reais e setenta e nove centavos) e firmou sob ele um 

parcelamento automático, não solicitado pela autora de 12 (doze) vezes 

de R$ 799,98 (setecentos e noventa e nove reais e noventa e oito 

centavos). Que a pretexto de um crédito concedido em razão da fatura 

anterior, o banco realizou de forma automática e unilateral o parcelamento 

de um valor inexplicado de R$ 3.266,28 (três mil duzentos e sessenta e 

seis reais e vinte e oito centavos) + juros abusivo de R$ 6.333,48 (seis mil 

trezentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos, totalizando R$ 

9.599,76 (nove mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis 

centavos, com juros correspondente a 193,90% a.a. Argumenta que o 

requerido realizou parcelamento de débito que supostamente sequer 

existe. Que no mês de novembro ligou (protocolo 20183241210730000) ao 

‘SAC’ (Serviço de Atendimento ao Cliente) da empresa ré a fim de obter 

esclarecimentos a respeito da concessão irregular do financiamento e do 

parcelamento de uma dívida que não reconhecia, sobretudo porque 

efetivou o pagamento da fatura de setembro (R$ 1.000,00 em 28/09 e mais 

R$ 5.000,00 em 04/10). Que a atendente informou-lhe que o valor pago no 

dia 04/10 foi processado como crédito para a fatura de outubro, levando a 

crer que o saldo remanescente do mês de setembro foi amortizado com o 

financiamento concedido e automaticamente parcelado. Que no mês de 

dezembro foi surpreendida por um novo ato ilícito, isto é, pela antecipação 

de todas as parcelas restantes do financiamento, somando um total de 

R$7.999,80, valor este decorrente da prática de suposto ato ilícito 

realizado (financiamento unilateral realizado pela requerida) e indevido. 

Que no mês de dezembro, contestou a antecipação das parcelas e o 

banco réu, sob o subterfúgio de já ter concedido um desconto, ludibriou-a 

a realizar novos financiamento e parcelamento, sobretudo com reiteradas 

afirmações de que não teria outra hipótese de solução se não o 

pagamento. Assim, defendeu a ocorrência de diversos atos ilícitos 

praticados pelo banco requerido, vindo a ocasionar diversos prejuízos. 

Pediu em sede de tutela antecipada fosse determinado ao banco requerido 

que suspenda a cobrança das 06 (seis) parcelas restantes do 

financiamento realizado de forma imposta pela ré a autora que totalizam a 

monta de R$ 11.540,69 (onze mil quatrocentos e nove e um reais e 

noventa e oito centavos), sem prejuízo de reversão da medida, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil. Requereu ainda o deferimento dos 

benefícios da tutela antecipada e inversão do ônus da prova. Ao final, 

pediu pela improcedência da ação para determinar o banco o 

ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos, bem como, a 

condenação às verbas de sucumbência. Protestando por todos os meios 

de provas admitidos, deu à causa o valor de R$ 42.983,96 (quarenta e 

dois mil novecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos). A 

inicial veio instruída com documentos. Pela decisão contida no Id 21732525 

o juízo deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão 

do ônus da prova, deixou para analisar o pedido de tutela antecipada após 

a apresentação de defesa pelo banco, designando audiência de 

conciliação, determinando ao final a citação do requerido para os termos 

da ação. Regularmente citado, o banco requerido apresentou defesa, Id 

23579846. Em sua defesa, alegou que a autora realizou o parcelamento do 

pagamento da fatura mensal do cartão de crédito, tendo sido realizado 

mediante o financiamento de seu saldo em prestações mensais e fixas 

(compostas pelo principal, encargos e tributos), cujo valor é conhecido no 

ato da contratação. Afirmou que o parcelamento de fatura pode ser 

contratado por meio dos canais de atendimento disponibilizados pelo 

banco requerido (fatura, central de atendimento, internet, caixa eletrônico, 

mobile, etc.), no período compreendido entre o fechamento da fatura e seu 

respectivo vencimento. Bem como, que as parcelas são lançadas 

mensalmente nas faturas do cartão e, na medida em que são adimplidas, o 

limite de crédito é recomposto. Argumentou a ausência de pretensão 

resistida, não tendo a autora acionado o banco para solução dos conflitos, 

a demora no ajuizamento da ação, o débito irrisório se comparado à 

pretensão indenizatória. Defendeu a ausência de dano moral, refutando os 

argumentos da autora, pedindo pela improcedência da ação. Acostou à 

defesa cópia do contrato de cartão de crédito, Id 23578439 e cópia das 

faturas do cartão, Id 23578440 e Id 23579841. Realizada a audiência de 

conciliação restou inexitosa, consoante termo de audiência de Id 

23760088. Devidamente intimada a requerente para manifestar-se acerca 

da contestação, compareceu na petição contida no Id 24465004, 

apresentando impugnação. Intimadas as partes a especificarem as provas 

que ainda pretendiam produzir, decisão de Id 27896326, ambos 

manifestaram pedindo pelo julgamento antecipado da lide. Intimadas as 

partes a manifestarem acerca da existência de possibilidade de acordo, 

decisão de Id 30639280, ambos manifestaram não ter interesse na 

composição amigável. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Indenizatória C/C Pedido Liminar 

de Suspensão dos Descontos e Revisão de Contrato de Empréstimo 

movida por Simone Balster Moreira de Castilho em face de Banco Itaucard 

S/A. Pretende a requerente com a presente ação reconhecer que o banco 

a ludibriou, forçando-a a realizar financiamento que não era de seu 

interesse, tendo ao final ressarcimento pelos danos materiais e morais que 

alega ter sofrido. Incide à hipótese vertente a regra inserta no inciso I do 

artigo 355, do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento 

antecipado da lide, por cuidar de matéria exclusivamente de direito. Pela 

decisão contida no Id 21732525 o juízo deferiu os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus da prova, deixou para 

analisar o pedido de tutela antecipada após a apresentação de defesa 

pelo banco, designando audiência de conciliação, determinando ao final a 

citação do requerido para os termos da ação. Regularmente citado, o 

banco requerido apresentou defesa, Id 23579846. Em sua defesa, alegou 

que a autora realizou o parcelamento do pagamento da fatura mensal do 

cartão de crédito, tendo sido realizado mediante o financiamento de seu 

saldo em prestações mensais e fixas (compostas pelo principal, encargos 

e tributos), cujo valor é conhecido no ato da contratação. Afirmou que o 

parcelamento de fatura pode ser contratado por meio dos canais de 

atendimento disponibilizados pelo banco requerido (fatura, central de 

atendimento, internet, caixa eletrônico, mobile, etc.), no período 

compreendido entre o fechamento da fatura e seu respectivo vencimento. 

Bem como, que as parcelas são lançadas mensalmente nas faturas do 

cartão e, na medida em que são adimplidas, o limite de crédito é 

recomposto. - Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Conforme 

já determinado pelo Juízo em decisão proferida no Id 21732525, tenho 

como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários. E de consequência, a inversão do ônus da prova. MÉRITO 

Inicialmente, verifico que as partes celebraram Contrato de Cartão de 

Crédito, Id 23578439, pelo qual a autora recebeu o Cartão de Crédito de 

número 5448.xxxx.xxxx.8073, cópias de fatura acostadas nos Id 

23578440 e Id 23579841. Explicou a autora na exordial que no mês de 

setembro de 2018 recebeu fatura no valor de R$ 6.614,79 (seis mil 

seiscentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), correspondente 

ao período anterior, com vencimento agendado para o dia 28/09/18 e 

opção de pagamento mínimo no valor de R$ 992,21 (novecentos e noventa 

e dois reais e vinte e um centavos). Afirmou que realizou pagamento no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais) na data do vencimento (28/09/18) e, após 

seis dias (04/10/18), efetivou novo aporte no valor R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). O que se comprova na fatura acostada no Id 21044429. 

Argumentou que, no entanto, no desenvolver da fatura do mês de outubro 

que o banco emissor, ora demandado, desconsiderou o segundo 

pagamento e realizou um financiamento indevido (não solicitado) no valor 

de R$ 5.614,79 (cinco mil seiscentos e quatorze reais e setenta e nove 

centavos) e firmou sob ele um parcelamento automático, não solicitado 

pela autora de 12 (doze) vezes de R$ 799,98 (setecentos e noventa e 

nove reais e noventa e oito centavos). Que a pretexto de um crédito 

concedido em razão da fatura anterior, o banco realizou de forma 

automática e unilateral o parcelamento de um valor inexplicado de R$ 

3.266,28 (três mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e oito 

centavos) + juros abusivo de R$ 6.333,48 (seis mil trezentos e trinta e três 

reais e quarenta e oito centavos, totalizando R$ 9.599,76 (nove mil 

quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos, com juros 

correspondente a 193,90% a.a. Aduziu que o requerido realizou 

parcelamento de débito que supostamente sequer existe. Apesar dos 

substanciosos argumentos expendidos pela autora, tenho que não 

merecem prosperar. Destaco que trata-se a hipótese em estudo de 

contrato firmado entre as partes, na modalidade cartão de crédito. As 

partes são livres para acordar o método de pagamento das obrigações 

contratuais. Dos documentos acostados aos autos demonstram que a 
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fatura do cartão de crédito, com vencimento no mês de setembro/2018, 

não foi paga em sua integralidade. No mês seguinte, a nova fatura, com 

vencimento em outubro/2018, Id 21044429, com as compras realizadas no 

mês de outubro e mais o débito remanescente do mês de setembro, com 

seus respectivos encargos, também não foi adimplida de forma integral. E 

da mesma forma, a fatura seguinte acostada pela autora, dezembro/2018, 

Id 21044792. Com isso, o Autor deu ensejo à aplicação da nova 

sistemática trazida pela Resolução 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, 

que passou a vigorar a partir do dia 03 de Abril de 2017. Por oportuno, 

transcrevo o teor dos artigos 1º e 2º da Resolução 4.549/2017 do Banco 

Central do Brasil, confira-se: “Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão 

de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando 

não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de 

financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura 

subsequente. Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio 

de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o 

cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, 

pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura 

subsequente. Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, 

o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante 

linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais 

vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de 

crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos 

financeiros”. Percebe-se, portanto, que a nova sistemática prevê que o 

consumidor que não liquidar sua fatura integralmente no vencimento 

poderá se valer da modalidade de crédito rotativo apenas por mais 30 

(trinta) dias, ou seja, até a data de vencimento da fatura subsequente. 

Passado o prazo de vencimento da fatura subsequente, caso ainda haja 

qualquer valor remanescente, a instituição financeira terá de oferecer 

obrigatoriamente ao consumidor um parcelamento desse saldo devedor, o 

qual segundo a Resolução nº 4.549/2017 deverá ter condições mais 

vantajosas do que àquelas aplicadas ao crédito rotativo, ou seja, 

principalmente taxas de juros mais atrativas. Portanto, não vislumbro 

ilegalidade na conduta da Instituição Financeira Ré ao proceder o 

financiamento com parcelamento automático do débito do Autor, pois 

amparada na previsão da Resolução do Banco Central. Da documentação 

acostada pelas partes, verifico que nenhum dos numerários 

desembolsados pela autora foi desconsiderado pelo banco requerido, pois 

efetivamente ingressaram em sua fatura como importância para 

pagamento das despesas ali consignadas, dentre elas, o financiamento 

parcelado. Diante deste cenário, considerando a regularidade do 

comportamento da Instituição Financeira requerida, não há que se falar em 

quantias a serem restituídas, nem tão pouco em ressarcimento por dano 

material, tampouco, repetição de indébito, pois não houve cobrança de 

quantia indevida. E da mesma forma, não há que se falar em 

ressarcimento por dano moral, uma vez que não restou configurado. 

Pensar diferente promoveria o enriquecimento sem causa da autora. Insta 

destacar que a Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, que impõe o referido 

parcelamento, encontra-se hígida no ordenamento jurídico, e tem sido 

aceita nos tribunais pátrios, vejamos: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA. 

PAGAMENTO INFERIOR AO MÍNIMO. RESOLUÇÃO 4549/2017 DO BANCO 

CENTRAL DO BRASIL. PREVISÃO DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO 

SALDO DEVEDOR. INCIDÊNCIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.176-36/2001. JUROS 

REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% A.A. PREVISÃO CONTRATUAL. 

POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De 

acordo com o art. 2º da Resolução 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, 

"Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo 

remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de 

crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais 

vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de 

crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos 

financeiros." 2. A capitalização mensal de juros nos contratos bancários 

celebrados após 31/03/2000 é válida, sendo que esta é a data da 

publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 

2.170-36/2001, cuja constitucionalidade já foi devidamente reconhecida 

pelo STF, ressalvada, apenas, a necessidade de que conste expressa 

previsão nesse sentido. 3. Se o contrato contempla taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal, entende-se que os juros 

remuneratórios estão capitalizados. 4. De acordo com o entendimento 

pacificado nos tribunais, inclusive superiores, as instituições financeiras 

não se encontram limitadas à aplicação de juros remuneratórios no 

percentual de 12% ao ano (Incidente de Processo Repetitivo no STJ, Resp. 

nº 1061530/RS). 5. No caso concreto, o autor não pagou o valor mínimo da 

fatura do cartão de crédito vencida em maio de 2017, razão pela qual o 

banco parcelou, automaticamente, o saldo devedor, conforme imposição 

da Resolução 4.549/2017 do Bacen. Cerca de um mês depois, o autor 

pagou a diferença, pelo valor nominal, pretendendo, ainda, afastar os 

efeitos da mora e ser compensado a título de danos morais, o que não 

pode ser albergado pelo Judiciário, sob pena de subversão do contrato e 

chancela do enriquecimento sem causa. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E 

DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJ-DFT, Acórdão n.1126583, 

07355557220178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 

04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÉBITO INADIMPLIDO. POSSIBILIDADE. 

COBRANÇA POSTERIOR À QUITAÇÃO. INDEVIDA. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. É de 

consumo a relação entre a instituição financeira administradora de cartão 

e o usuário do crédito. 2. É lícito o parcelamento automático do saldo 

devedor da fatura do cartão de crédito no caso de inadimplemento do 

débito. 3. A cobrança de parcela de financiamento decorrente de débito já 

quitado é indevida. 4. Para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, 

é necessário que estejam presentes i) a cobrança indevida; ii) o efetivo 

pagamento dos valores cobrados indevidamente pelo fornecedor; e iii) a 

má-fé do fornecedor ou engano injustificável. Precedentes. 5. Não 

demonstrado o efetivo pagamento de dívida cobrada indevidamente, não 

há falar em repetição de indébito, ainda mais em dobro. 6. Apelo conhecido 

e  pa rc ia lmen te  p rov ido .  (TJ -DFT,  Acórdão  1164295 , 

07163831320188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8ª Turma Cível, data 

de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) “EMENTA: CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA. 

PARCELAMENTO. PAGAMENTO MÍNIMO. REFINANCIAMENTO 

AUTOMÁTICO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DESCONTO EM CONTA 

CORRENTE. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AFASTADA. 

DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de apelação contra 

sentença que, em ação de conhecimento (inexistência c/c repetição 

indébito e dano moral), julgou parcialmente procedentes os pedidos para 

condenar o réu, revel, à restituição das quantias pretendidas pela parte 

autora, alegadamente indevidas. 2.Deferida a gratuidade de justiça pelo 

Juízo de origem, persiste o benefício em todas as instâncias, até decisão 

final do processo, salvo revogação expressa. 3. In casu,muito embora a 

requerente tenha efetuado dois pagamentos no sentido de quitar 

parcelamento da fatura de cartão de crédito, verifica-se que tais valores 

foram utilizados para abater os gastos convencionais de cartão. Logo, 

persistindo o financiamento ajustado com seus encargos - pois ausente 

relação entre os valores pagos (antes do vencimento da fatura) e a 

quitação do financiamento - não há se falar em ilegalidade nas cobranças 

realizadas. 4. O consumidor, ao efetuar pagamento mínimo da fatura do 

cartão de crédito, tem o valor pendente financiado automaticamente pela 

instituição financeira para o mês seguinte, com a incidência de juros 

rotativos, taxas e encargos correspondentes. 5. Quanto à possibilidade de 

desconto de dívida de cartão de crédito vencida em conta corrente, 

decidiu esta Turma: "as partes possuem livre disposição para acordar 

acerca do método de pagamento, de forma que, havendo no contrato 

cláusula expressa que autoriza débito automático em conta corrente da 

fatura do cartão de crédito vencida, não há se falar em violação da boa-fé 

contratual nem vantagem manifestamente excessiva em desfavor do 

consumidor" (Acórdão n.1086566, Rel.: CESAR LOYOLA 2ª Turma Cível, 

PJe: 06/04/2018). 6. Arepetição tem lugar quando o consumidor é 

compelido a quitar valor indevido. Não sendo este o caso, não pode 

prosperar a pretensão. 7. Afastada a ilegalidade na atuação da instituição 

financeira, o pleito indenizatório defendido pela requerente despe-se de 

plausibilidade.8. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DFT, Acórdão 

n.1107336, 20170310026543APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2ª 

TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2018, Publicado no DJE: 

06/07/2018. Pág.: 141/152). Desse modo, não vislumbro qualquer 

ilegalidade no fato de a Instituição Financeira requerida ter promovido o 

financiamento do saldo devedor do Autor, na modalidade “parcelamento 

automático”, com amparo na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, que 

estava em plena vigência na época do débito, visto que a autora não havia 
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promovido o pagamento integral de duas faturas de cartão de crédito 

consecutivas. Bem ainda, tenho que a autora não se desincumbiu do ônus 

de comprovar quanto a fato constitutivo de seu direito, consoante norma 

insculpida no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desta forma, 

merece procedência o pedido da autora de conversão da modalidade do 

contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal 

consignado em folha de pagamento, para servidor público. Por 

conseguinte, não se configura o dano moral, pois a Instituição Financeira 

requerida atuou de forma lídima, atendendo ao normativo do Banco 

Central, sem causar qualquer prejuízo à autora. O suposto aborrecimento 

experimentado pela autora, consistente no financiamento realizado pelo 

banco requerido para pagamento parcelado, de forma automática, sem 

prévia ciência do contratante, de saldo remanescente de fatura de cartão 

de crédito que não fora liquidada, decorreu do inadimplemento contratual 

por parte da própria autora, não havendo razão para ser indenizado, 

tampouco há valores a serem restituídos. Assim, considerando que não 

houve qualquer ato ilícito por parte da Instituição Financeira requerida, data 

máxima vênia, entendo por bem julgar improcedentes os pedidos 

pleiteados na exordial. DISPOSITIVO Em face do exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação que 

Simone Balster Moreira de Castilho em face de Banco Itaucard S/A, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das 

custas do processo e honorários advocatícios da parte autora, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo 

com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, 

ambos do Código de Processo Civil. Todavia, a obrigação ficará suspensa 

por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002132-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002132-09.2020.8.11.0041. Vistos etc. Qualycare Serviços de 

Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda devidamente qualificada e 

representada ajuizou os presentes embargos à execução em desfavor de 

Banco Itaú Unibanco S/A, igualmente qualificado e representado, com as 

alegações e fundamentos que seguem. Explicou a embargante que versa 

a ação inaugural de ação de execução de título extrajudicial apensa (Feito 

nº 1041879-97.2019.8.11.0041). Argumentou a possibilidade de revisão 

do contrato, questionando a abusividade dos juros remuneratórios, que 

alega acima da taxa média de mercado, da capitalização mensal dos juros, 

os encargos da mora, argumentando excesso de execução. Aduziu ainda 

a ausência de título líquido e certo, argumentando a ausência de extratos 

da conta. Ao final, pugnaram pela procedência da ação, extinção da 

execução apensa, bem como a condenação do banco embargado nos 

consectários da sucumbência. Com a inicial vieram documentos. Na 

decisão de Id 28632756 o Juízo recebeu os embargos sem efeito 

suspensivo, determinando a citação do banco para impugnar. 

Devidamente intimado o banco apresentou impugnação aos embargos, Id 

29714852, refutando os argumentos da embargante, pedindo pela 

improcedência dos embargos e condenação da autora às verbas de 

sucumbência. Intimada a embargante a manifestar sobre a impugnação do 

banco, deixou transcorrer o prazo, sem manifestar, conforme certidão de 

Id 31171600. Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Destaco que as questões postas em debate nos 

presentes embargos, por se situarem apenas no âmbito do direito, não 

estão a exigir a dilação probatória, encontrando-se suficientemente 

demonstrada com a documentação vertida para os autos, justificando o 

seu julgamento no estado em que se encontra, consoante permissivo 

contido no inciso III do artigo 920 do Código de Processo Civil. Explicaram 

os embargantes que versa a ação inaugural de ação de execução de título 

extrajudicial apensa (Feito nº 1008144-44.2017.8.11.0041). Argumentou a 

possibilidade de revisão do contrato, questionando a abusividade dos 

juros remuneratórios, que alega acima da taxa média de mercado, da 

capitalização mensal dos juros, os encargos da mora, argumentando 

excesso de execução. Aduziu ainda a ausência de título líquido e certo, 

argumentando a ausência de extratos da conta. Observo do feito 

executivo que a execução está fundamentada em título executivo 

extrajudicial, qual seja a Cédula de Crédito Bancário de nº 884358180401, 

no valor de crédito inicial de R$ 237.523,89 (duzentos e trinta e sete mil 

quinhentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), para 

pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas, consoante cópia constante do 

Id 28160445. Passo à análise do pedido de revisão da Cédula de Crédito 

Bancário de nº 884358180401, Id 28160445. DA DECLARAÇÃO 

GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS 

ENTRE AS PARTES O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o 

brocardo do direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, 

o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, 

permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do 

art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em 

vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas que entende 

abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor 

do enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos 

os pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que a revisão contratual é um 

direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão de rever as 

cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por essa razão 

a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - Dos juros 

remuneratórios Alega a embargante excesso de execução e destacam 

que a legislação aplicável ao caso limita os encargos financeiros a 12% ao 

ano e veda a cobrança de juros capitalizados. A respeito dos juros 

remuneratórios, seguindo a orientação firmada no âmbito do Egrégio STJ 

que consolidou sua jurisprudência no sentido de que os juros 

remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central do Brasil. Neste sentido, cito o precedente da Corte 

Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. APLICAÇÃO DO CDC. 

SÚMULA 297/STJ. (...) AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA 

LEI DE USURA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 4.595/64 E DA SÚMULA 596/STF. 

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL AVENÇADO ENTRE AS 

PARTES EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE 

CONTROLE E REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE 

EVENTUAL ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS 

DISTORÇÕES NA COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS, NOS 

TERMOS DO CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS 

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. 

APLICAÇÃO DA TAXA PREVISTA NO CONTRATO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO.(STJ, AgRg no Ag 967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010) 

Nesse sentido, trago à baila jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CONTA 

CORRENTE E EMPRESTIMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A Lei 

n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) é aplicável às 

instituições financeiras, portanto, aplica-se aos contratos de empréstimo. 

Súmula nº 297 do STJ. No entanto, a sua aplicação depende da 

comprovação de abusividade. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade 

da limitação da cobrança de juros remuneratórios, quando comprovada a 

abusividade. Contrato não juntado aos autos. Limitação à taxa média do 

mercado na data da contratação. (...) APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE 

PROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 70037488640, Segunda Câmara 

Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, 

Julgado em 27/04/2011). APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE CRÉDITO EM 

CONTA-CORRENTE E EMPRÉSTIMO. (...) Possibilidade de limitação dos 

juros remuneratórios à taxa média de mercado na época da contratação, 

nos moldes do julgamento do REsp nº1.061.530 do STJ, representativo da 
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controvérsia (art. 543-C, com a redação da Lei 11.672/2008), e da Súmula 

296 do STJ. Todavia, na situação concreta, as taxas aplicadas nos 

empéstimos eram menores do que a taxa média de mercado à época. 

Abusividade dos encargos não caracterizada. E, não juntado o 

instrumento contratual da conta-corrente, deve ser observada a taxa 

média de mercado, até o limite contratual. (...) Apelo do banco provido 

parcialmente e apelo do autor improvido. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 

70040458192, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 24/11/2011). O teor da 

Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros 

encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às 

limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, 

entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. Ainda, tenho que deve o julgador, em cada 

caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a 

taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo 

período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da 

instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a 

taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite. 

No caso dos autos, verificando o contrato, Id 28160445, vejo que há 

previsão de juros remuneratórios, consoante se verifica da cláusula que 

trata dos encargos financeiros, 2.10., que trata especificamente dos juros, 

que ajustou a incidência no percentual de 3,00% ao mês e 42,57% ao ano. 

Da análise dos dados acima expostos, verifico que, no caso concreto, 

existe a alegada abusividade dos juros pactuados, mesmo considerando 

que a taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, 

observo que os juros contratados destoam da média praticada pelo 

mercado, caracterizando a abusividade. Observa-se, quanto aos juros 

remuneratórios em relação à taxa aplicada no mercado para a referida 

operação, previu para o período contratado os seguintes percentuais, 

c o n s o a n t e  p l a n i l h a  e x t r a í d a  d o  s i t e : 

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201203.xls: Taxas de juros Posição 

Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO VOLKSWAGEN S.A 0,88 11,06 2 BCO 

VOTORANTIM S.A. 0,98 12,48 3 BANCOOB 1,00 12,67 4 BCO RODOBENS 

S.A. 1,06 13,43 5 BCO SAFRA S.A. 1,08 13,77 6 BCO FIBRA S.A. 1,09 

13,95 7 BCO ABC BRASIL S.A. 1,14 14,56 8 BCO DO BRASIL S.A. 1,16 

14,81 9 BCO CATERPILLAR S.A. 1,21 15,56 10 BCO INDUSTRIAL DO 

BRASIL S.A. 1,42 18,42 11 BCO VOLVO BRASIL S.A. 1,42 18,46 12 BCO 

PINE S.A. 1,46 19,05 13 BCO BMG S.A. 1,53 19,92 14 BCO DO NORDESTE 

DO BRASIL S.A. 1,55 20,31 15 BCO DAYCOVAL S.A 1,57 20,50 16 BCO 

DES. DE MG S.A. 1,63 21,38 17 BCO BRADESCO S.A. 1,65 21,73 18 ITAÚ 

UNIBANCO S.A. 1,72 22,64 19 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 1,76 23,31 20 

BCO TRICURY S.A. 1,77 23,50 21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,86 

24,78 22 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,97 26,44 23 BCO DO 

ESTADO DO RS S.A. 2,01 26,91 24 BANCO TOPÁZIO S.A. 2,13 28,82 25 

BCO DO EST. DE SE S.A. 2,22 30,18 26 BCO BANESTES S.A. 2,23 30,26 

27 OMNI SA CFI 2,28 31,10 28 BCO TRIANGULO S.A. 2,30 31,32 29 BCO 

DA AMAZONIA S.A. 2,54 35,18 30 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 2,60 

36,09 31 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,65 36,94 32 FINAMAX S.A. 

CFI 2,67 37,23 33 PORTOSEG S.A. CFI 3,09 44,00 34 BCO A.J. RENNER 

S.A. 3,16 45,31 35 BCO CREFISA S.A. 6,07 102,72 Diante disso, limito os 

juros remuneratórios do contrato ora questionado no percentual de 1,91% 

ao mês. - Da Capitalização dos Juros In casu, em relação ao contrato 

questionado, Id 28160445, fica claro a incidência da prática de 

anatocismo, isto em decorrência da diferença operada dos juros 

mensalmente contratados e os anuais na taxa nominal, sendo aqueles de 

3,00% e estes de 42,57%, conforme se verifica do contrato firmado entre 

as partes, acostado à exordial. Em relação à capitalização dos juros, 

constata-se conforme o disposto na Medida Provisória nº 1.963-17, 

revigorada pela MP nº 2.170-36 e ainda vigente por força do artigo 2º da 

EC nº 32/2001, a capitalização com periodicidade inferior a uma ano é 

plenamente permitida desde que expressamente pactuada. Desta forma, 

quando o contrato for posterior à 31/03/2000 e houver expressamente 

pactuado acerca da periodicidade da capitalização dos juros, é possível a 

sua cobrança em período inferior ao anual. Quanto à verificação da 

contratação da capitalização o STJ já consolidou em julgamento de 

Recurso Especial Repetitivo (973.827), que qualquer dos termos utilizados 

para referenciar a capitalização é capaz de expressar a sua contratação, 

inclusive o simples cálculo aritmético que constate que a taxa de juros 

anual superior ao duodécuplo da mensal é o suficiente para permitir a sua 

cobrança. CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM 

DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS 

COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada'.(...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 27/06/2012) - grifei No caso, portanto, a capitalização 

de juros pode incidir na forma mensal, porque a taxa anual do contrato, 

42,57% (Id 28160445) é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada, 

3,00%. Bem ainda, observo da cláusula 5 que consta a expressão 

“capitalizados mensalmente”. Assim, mantenho a capitalização na forma 

contratada. - Dos encargos da mora No que tange aos encargos 

incidentes no período de inadimplência, conforme pleiteia a embargante, 

almejando a nulidade dos encargos moratórios, especificamente da 

cláusula que estabelece correção monetária cumulada com comissão de 

permanência. Observo especificamente do contrato discutido, constante 

do Id 12786581 da execução apensa, não a incidência de comissão de 

permanência, mas a incidência de juros remuneratórios fazendo vezes de 

comissão. Conforme se observa da cláusula que trata dos encargos 

moratórios, cláusula 11 do contrato, “que incidirão sobre os valores 

devidos e não pagos juros remuneratórios, acrescidos de juros moratórios 

de 1% ao mês, calculados de forma pro rata e capitalizados diariamente, 

desde a data de vencimento da obrigação até a data de seu efetivo 

pagamento e multa de 2%”. No entanto, ressalto que não é possível a 

cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa 

moratória no período de inadimplência, uma vez que representa, em 

verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa 

jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos. A 

propósito, confiram-se os seguintes julgados: “DIREITO DO CONSUMIDOR 

E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE 

AUTOMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS 

MORATÓRIOS E MULTA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. 1. A comissão de 

permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, 

apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não 

podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de 

permanência. 2. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo 

as vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, 

deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza. 3. Apelação 

provida para extirpar do contrato firmado entre as partes a cobrança de 

juros remuneratórios disposta na cláusula 7ª. Em consequência, 

condenou-se o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.” 

(APC 2010071027308-4, 1ª Turma Cível, Relator Desembargador FLÁVIO 

ROSTIROLA, julgado em 11/01/2012, DJ-e de 16/01/2012 p. 68) (sem 

grifos no original) “CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO 

CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DA MP N.º 2170-36/2001 PELO 

CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA 

DO CONTRATO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. 

COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA 

NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU. 

1. Com a revogação do § 3º do art. 192 da Constituição Federal, pela 

Emenda Constitucional nº 40/03, a limitação da taxa dos juros 

remuneratórios em 12% ao ano passou a ser tratada, apenas, pela 

legislação infraconstitucional. E, consoante entendimento pacífico da 

doutrina e da jurisprudência, as disposições contidas na referida 

legislação não se aplicam às instituições que integram o Sistema 

Financeiro Nacional, sob o fundamento de que este é regido pela Lei nº 

4.595/64. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no Enunciado 596, 

consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de 
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juros, constantes do Decreto nº 22.626/33, não se aplicam às operações 

realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 

Assim sendo, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 

juros, sendo, a princípio, livres para fixarem com o contratante os juros a 

serem aplicados. 2. O art. 5º, da MP n.º 2170-36/2001, foi declarado 

inconstitucional, por decisão do Conselho Especial deste Tribunal de 

Justiça, no controle incidental de constitucionalidade, de modo que 

subsiste a vedação à capitalização mensal de juros. 3. Existindo no 

contrato encargo que, embora não receba o mesmo nome, tenha idêntica 

natureza da comissão de permanência, deve receber o mesmo tratamento 

desta, ou seja, deve ser calculado segundo a taxa de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, desde que limitado à taxa de juros do 

contrato e não cumulado com outros encargos de mora. 4. A cobrança da 

taxa de emissão de boleto é abusiva, na medida em que se trata de 

serviço inerente à própria atividade bancária, não havendo qualquer 

contraprestação por parte da entidade financeira, violando, assim, os 

direitos do consumidor. 5. O reconhecimento da existência de cobrança de 

encargos abusivos, durante o período da normalidade contratual, afasta 

os efeitos da mora, o que impossibilita a inclusão do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, enquanto pender a discussão judicial 

acerca do contrato. 6. Se, com o provimento de seu recurso, o autor 

passou a ser vencedor na maior parte de seus pedidos, restando vencido 

em parcela mínima, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, para 

que estes sejam atribuídos integralmente ao réu. 7. Apelo parcialmente 

provido.” (APC 2009011000855-0, 4ª Turma Cível, Relator Desembargador 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, julgado em 07/12/2011, DJ-e de 

12/01/2012 p. 105) (sem grifos no original) No particular, pertinentes os 

fundamentos expendidos pelo eminente Relator da APC n.º 

2010071027308-4, acima citada, razão pela qual peço vênia para 

transcrevê-los, por se tratar de caso análogo ao presente: “Recordemos 

que a comissão de permanência constitui encargo incidente quando 

constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e 

remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros 

moratórios e comissão de permanência.” No caso em análise, os juros 

remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, 

encontram-se cumulados com juros moratórios e multa. Restaram, pois, 

arbitrados de forma potestativa, de modo que uma parte encontra-se à 

mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão 

ser aferidas pela própria Instituição Financeira. Em outras palavras, o 

consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na 

hipótese de impontualidade no pagamento. Logo: PROCESSO CIVIL. 

REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. 

RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a cumulação dos juros 

remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de 

inadimplência, por representar, em verdade, comissão de permanência, a 

qual não pode ser cumulada com outros encargos. (Acórdão n. 604162, 

20110110193234APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, julgado em 

18/07/2012, DJ 23/07/2012 p. 69) Assim, mesmo não sendo possível 

verificar a incidência de comissão de permanência como alegado pelo 

requerente, no entanto, em consequência da exclusão dos juros 

remuneratórios (que, no caso, em ambos os contratos, faz às vezes de 

comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: 

multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Da Repetição de Indébito 

Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da redefinição 

do débito operada a partir da revisão do contrato. Assim, no caso, deve 

ser deferido. Isso porque reconhecida a cobrança de tarifas ou encargos 

abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, caso cabalmente 

demonstrado o pagamento a maior. Assim entende a jurisprudência: 

“REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE 

DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA 

CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA 

VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE 

AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE TODA A 

RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA 

ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA 

A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 

pago, mas não em dobro e sim na forma simples. Antes da repetição de 

indébito, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. - Dos embargos à execução Compulsando os autos observo 

do feito executivo que a execução está fundamentada em título executivo 

extrajudicial, qual seja a Cédula de Crédito Bancário de nº 884358180401, 

no valor de crédito inicial de R$ 237.523,89 (duzentos e trinta e sete mil 

quinhentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), para 

pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas, consoante cópia constante do 

Id 28160445. Primeiramente entendo que o Código Civil atual não exige 

para a existência e validade do pacto a presença das testemunhas, e 

portanto, suas assinaturas, assim um contrato particular é válido sem que 

tenha as testemunhas. O título que fundamenta a ação de execução é 

cédula de crédito bancário, título cujo entendimento dominante nos 

tribunais pátrios e perante o Superior Tribunal de Justiça, é de capacidade 

de ensejar e fundamentar uma execução. Neste sentido, julgamento do 

STJ ratificou entendimento de que a cédula de crédito bancário é título 

executivo extrajudicial, independente da relação subjacente que lastreia 

sua emissão. Dada a importância, se faz necessário, transcrever o 

recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “EMENTA: 

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO 

ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE 

QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II 

DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. A Lei n. 10.931/2004 estabelece 

que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, 

representativo de operações de crédito de qualquer natureza, 

circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de 

crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque 

especial. 2. Para tanto, o título de crédito deve vir acompanhado de claro 

demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o 

diploma legal a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de 

modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e 

II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso em julgamento, tendo sido afastada a 

tese de que, em abstrato, a Cédula de Crédito Bancário não possuiria 

força executiva, os autos devem retornar ao Tribunal a quo para a 

apreciação das demais questões suscitadas no recurso de apelação. 4. 

Recurso especial provido.( REsp 1283621 / MS, RECURSO ESPECIAL 

2011/0232705-0, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, 

data do julgamento: 23/05/2012, data da publicação/fonte: DJe 18/06/2012. 

Extraído da internet)”. Verifica-se do entendimento do STJ que os 

questionamentos sobre a cédula de crédito bancário restringem-se aos 

requisitos legais para sua emissão e execução da dívida, em essência a 

demonstração do valor não quitado pelo executado. O entendimento é 

condizente com as disposições da Lei 10.931/2004, que afirma 

expressamente que a cédula de crédito bancário poderá ser emitida para 

formalizar promessa de pagamento decorrente de operação de crédito, de 

qualquer modalidade, sendo título executivo extrajudicial representativo de 

dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela expressa ou pelo saldo 

devedor demonstrado por meio de planilha de cálculo ou extrato de conta 

corrente. Assim, uma vez demonstrada a exatidão do crédito bancário a 

cédula é documento hábil a suportar a ação de execução. É sabido que a 

nulidade da execução de título extrajudicial abrange a verificação da 

existência de obrigação líquida, certa e exigível, cuja certeza traduz-se na 

existência da obrigação, a liquidez refere-se ao objeto da prestação (o 

que e quanto deve ser adimplido pelo devedor), já a exigibilidade se 

expressa no vencimento da dívida. Assim, verifico que no caso dos autos, 

constatam-se presentes os pressupostos necessários ao título 

exequendo. Inadmissível, assim, a alegação da embargante de 

inexigibilidade do título executivo extrajudicial acostado à execução, pois a 

execução recai sobre a obrigação, que, no caso dos autos, é certa, 

líquida e exigível e não sobre o título que a corporifica. Com efeito, apesar 
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das alegações de ausência dos extratos acerca do saldo devedor, vejo 

dos autos da execução que o banco exequente, ora embargado acostou à 

exordial a planilha de evolução do débito. Ao depois, não nega a 

embargante/executada, que havia relação jurídica entre as partes, 

limitando-se a postular a revisão das cláusulas do contrato que embasa a 

execução, questionando os juros remuneratórios, que alega acima da taxa 

média de mercado, os juros foram supostamente capitalizados 

mensalmente e a incidência de comissão de permanência cumulada com 

juros, multa e correção monetária. Desse modo, tenho que a embargante 

não podem eximir-se de pagar um título, simplesmente alegando sua 

abusividade e inexigibilidade, não lhe restando alternativa a não ser honrar 

a dívida. Portanto, diante de tais evidências, outro caminho não resta ao 

julgador senão concluir pela parcial procedência do pleito. DISPOSITIVO. 

Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

“Embargos à Execução” promovidos por Qualycare Serviços de Saúde e 

Atendimento Domiciliar Ltda em desfavor de Banco Itaú Unibanco S/A. 

Deve a Execução apensa (Feito nº 1041879-97.2019.811.0041), ter 

prosseguimento, apurando-se o saldo devedor, após a revisão do 

contrato, na forma aqui determinada. E para tanto, reviso a Cédula de 

Crédito Bancário de nº 884358180401, cópia constante do Id 28160445, 

firmada entre as partes, que fundamenta a execução apensa e determino 

o seguinte: a) Limito os juros remuneratórios incidentes na Cédula em 

1,91% ao mês. b) Mantenho a capitalização mensal, uma vez que 

devidamente contratada. c) Excluo os juros remuneratórios (que, no caso, 

faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como 

penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. d) 

Mantenho as demais cláusulas do contrato. Condeno o banco embargado 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor dado à causa, na 

forma da previsão no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo recursal, certifique-se, traslade-se cópia da presente sentença 

para a ação de execução apensa (Feito nº 1041879-97.2019.811.0041), 

trasladando-se ainda cópia dos extratos da conta corrente, que aporta 

aos autos no Id 29714853, devendo a execução após a apuração do 

débito, ter o devido prosseguimento. Após, desapense-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquive-se com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 23 de abril 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019728-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019728-40.2019.8.11.0041. Vistos etc. Luiz Carlos Dias de 

Queiroz ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição 

de Indébito C/C Indenizatória Por Danos Materiais e Morais C/C Pedido de 

Antecipação de Tutela em face de Banco BMG S/A. Afirmou o requerente 

que é servidor público estadual, recebendo seu benefício mensalmente, 

emitindo holerite. Que verificando descontos que desconhecia, procurou 

pela Secretaria de Gestão a qual cuida do setor financeiro, quando então 

fora disponibilizado a requerente os demonstrativos de descontos e 

débitos que ocorriam em seu pagamento. Que não se recorda de ter 

contratado empréstimo consignado junto à instituição financeira requerida, 

desconhecendo a origem dos descontos, supostamente empréstimo sob a 

denominação BANCO BMG, pois não se recorda de receber nenhum valor, 

bem como nunca teve acesso ao suposto contrato de prestação de 

serviços, que por diversas vezes o requereu em via administrativa porém 

o mesmo não fora disponibilizado. Defendeu que somados, os descontos 

ilegais a título de empréstimo de CONSIGNADO desde o ano de 2014, 

totalizam R$ 16.417,83 (dezesseis mil quatrocentos e dezessete reais e 

oitenta e três centavos) que argumenta devem ser restituídos em dobro, 

com juros e correção monetária, nos termos do artigo 42, parágrafo único 

do CDC. Postula pelo deferimento da gratuidade da justiça e da inversão 

do ônus da prova, requerendo a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor. Requereu, em sede de tutela antecipada, que seja 

determinado ao banco requerido que se abstenha de efetuar descontos 

em folha de pagamento, referente às parcelas identificadas como Banco 

BMG, aplicando em caso de descumprimento multa. Pediu ainda que seja o 

banco requerido intimado a exibir os originais dos contratos de Empréstimo 

Consignado Fraudulento e respectiva autorização para desconto em folha 

para fins de perícia grafotécnica, bem como, para que exiba os 

comprovantes de créditos realizados em favor da requerente referente a 

cada contrato, no prazo da defesa, nos termos da lei. Defendeu a relação 

de consumo, a onerosidade excessiva do contrato, o ressarcimento pelos 

danos morais sofridos, ao final, pleiteou a procedência total da ação, 

condenando o requerido ao pagamento de danos morais, repetição do 

indébito e ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Protestando por todos os meios de provas admitidos, deu à 

causa o valor de R$ R$ 82.835,66 (oitenta e dois mil oitocentos e trinta e 

cinco reais e sessenta e seis centavos). A inicial veio instruída com 

documentos. Pela decisão contida no Id 20084542 o juízo deferiu os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus da prova, 

indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a citação do 

requerido. Regularmente citado, o banco requerido apresentou defesa, Id 

22336874. Em sua defesa esclareceu que o autor firmou contrato, 

referente a empréstimo consignado, vinculado ao cartão de crédito 

plástico sob n° 5135.0559.2540.4118 e que fazia uso frequente do cartão, 

que acabou por originar a averbação da reserva de margem consignável. 

Que contrato firmado, trata-se de “termo de adesão” ao cartão de credito 

consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de 

pagamento. Argumentou que a modalidade de contratação foi amplamente 

explicada, tratando-se de desconto de saque no cartão de crédito. Aduziu 

que na forma contratada, existem cláusulas no contrato que estabelecem 

expressamente os descontos da parcela mínima no contracheque do 

autor. Defendeu a obrigatoriedade do cumprimento dos contratos 

legalmente firmados, o exercício regular do direito, a inexistência de dano 

moral, a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, pleiteando ao 

final pela improcedência total da ação. Acostou documentos, dentre eles 

planilha de evolução do débito do cartão de crédito, bem como, as faturas 

do cartão de crédito. Acostou cópia do contrato firmado entre as partes, Id 

22336876, bem como, das faturas do cartão de crédito de nº 

5135.0559.2540.4118, constante do Id 22336878. Devidamente intimado o 

requerente para manifestar-se acerca da contestação, deixou transcorrer 

o prazo de impugnação, conforme certidão de Id 31181888. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição 

e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada movida 

por Luiz Carlos Dias de Queiroz em face de Banco BMG S/A. Pretende o 

requerente com a presente ação declarar a nulidade do contrato firmado 

com o banco requerido, uma vez que acreditava ser de empréstimo 

consignado, tendo ao final ressarcimento pelos danos morais que alega 

ter sofrido. Incide à hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 

355, do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da 

lide, por cuidar de matéria exclusivamente de direito. Pela decisão contida 

no Id 20084542 o juízo deferiu os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, a inversão do ônus da prova, indeferiu o pedido de tutela 

antecipada e determinou a citação do requerido. Regularmente citado, o 

banco requerido apresentou defesa, Id 22336874. Inexistindo preliminares, 

passo à análise do mérito da presente ação. - Da aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Conforme já determinado pelo Juízo em decisão 

proferida no Id 20084542, tenho como incidente o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos bancários. E de consequência, a inversão do 

ônus da prova. Da declaração genérica de cláusulas abusivas nos 

contratos firmados entre as partes O art. 141 do Código de Processo Civil 

reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse libello 

conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo 

particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos 

casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, 
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tendo em vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas 

que entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), 

somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior Tribunal de 

Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. DO MÉRITO Inicialmente, 

verifico que as partes celebraram Contrato – Termo de Adesão, cópia 

constante do Id 22336876, de nº 5135.0559.2540.4118, faturas 

constantes do Id 22336878. Entretanto, destaco que se trata a hipótese 

em estudo de contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de 

crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na 

folha de pagamento do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do 

cartão. Em que pese a previsão legal da possibilidade de desconto em 

folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de 

crédito (Lei n.º 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem 

consignável, no presente caso, verifica-se que o autor não teve 

informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato 

firmado. Constitui direito básico do consumidor, nos termos dos incisos III e 

V do art. 6º do CDC, “a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem” e “a modificação das cláusulas 

contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão 

em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente 

onerosas”. Da mesma forma, o art. 52 do código consumerista determina 

que o fornecedor deverá informar o número e a periodicidade das 

prestações, bem como a soma total a pagar, os casos de serviços que 

envolvam crédito ou financiamento, confira-se: Art. 52. No fornecimento 

de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de 

financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros 

requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto 

ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e 

da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - 

número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e 

sem financiamento. § 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento 

de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento 

do valor da prestação. § 2º É assegurado ao consumidor a liquidação 

antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional 

dos juros e demais acréscimos. Da narrativa e provas acostadas aos 

autos, tenho que não foi possível à parte autora quando da contratação, 

vislumbrar de forma clara, o valor e quantidade de parcelas a serem 

consignadas, o termo final da quitação da dívida, ou se o valor do 

pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente quitar o 

financiamento. Diante disso, o que se percebe, na verdade, é que o pacto 

firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros 

aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a 

amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da 

dívida, o que se mostra extremamente oneroso à parte autora, 

consumidora. Assim, coerente o pedido do autor e consequentemente seu 

deferimento. Considerando que o requerente, na qualidade de servidor 

público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com 

desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por 

cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não 

haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de 

saque no crédito rotativo do cartão de crédito. Resta evidente que a 

vontade do requerente era a de celebrar apenas contrato de mútuo, 

mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais 

baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque 

com cartão de crédito. Bem ainda, não se pode dizer, indene de dúvidas, 

que o autor tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED, na 

conta dele, se tratava de saque com cartão de crédito, quer porque 

sequer teve acesso ao “cartão plástico”, quer porque não existe prova do 

desbloqueio do cartão, ou, ainda, de autorização para que terceiros (no 

caso o próprio banco) realizasse o saque e depositasse o numerário em 

sua conta, via TED, como confessadamente o fez. O único elemento a 

apontar que o referido valor, creditado na conta corrente do autor, 

tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, 

emitidas e juntadas pelo próprio banco, as quais, aliás, também revelam 

que o dito cartão de crédito, ao longo de toda a sua suposta emissão, 

jamais chegou a ser utilizado pelo autor para a realização de qualquer 

outra operação, nem mesmo para compras. Em situações semelhantes os 

tribunais pátrios, assim se posicionaram: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO ATRELADO A CARTÃO DE 

CRÉDITO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, COM 

INCIDÊNCIA DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO, MEDIANTE DESCONTO 

EM VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DO 

DEVER DE INFORMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC. 

ADEQUADA PRESTADA PELO BANCO RÉU. SENTENÇA CONDENANDO 

OS RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO. APELO AUTORAL ENSEJANDO A 

REFORMA OU REDUÇÃO IMPORTE INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE 

FRENTE AO CONSUMIDOR É OBJETIVA, CONFORME O ART. 14, DO 

CDC/2015. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR 

A INEXISTÊNCIA DE SUA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. 

ENUNCIADO Nº 116, DO AVISO Nº 55, DO E.TJ. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (Apelação Cível nº 0477896- 

61.2014.8.19.0001 - Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA 

PAES - Julgamento: 05/07/2017 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/90. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A 

CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE IMAGINANDO ESTAR 

CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM JUROS MAIS 

BAIXOS, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - CONSIGNAÇÃO DE 

DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE 

CRÉDITO- VALOR MÍNIMO DO CARTÃO QUE ERA DESCONTADO TODO 

MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, GERANDO O CRESCIMENTO 

DESENFREADO DA DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA, COM NÍTIDO PROPÓSITO 

DE BURLAR O LIMITE ESTABELECIDO PARA MARGEM CONSIGNÁVEL. 

VIOLAÇÃO AO DEVER INFORMACIONAL. AJUSTE DA SENTENÇA PARA 

ADEQUAR O CONTRATO MANTENDO-SE O VALOR CONSIGNADO EM 

FOLHA ATÉ A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA, APLICANDOSE NA 

APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR OU CREDOR A TAXA MÉDIA 

DIVULGADA PELO BACEN PARA NEGÓCIO JURÍDICO DO GÊNERO, 

COMPENSANDO-SE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENCARGOS, QUE 

SE ENTENDEU INDEVIDOS, EM DOBRO. FICA MANTIDA A CONDENAÇÃO 

POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). 

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (Apelação Cível nº 

0006945-28.2010.8.19.0202 - DES. MYRIAM MEDEIROS - Julgamento: 

20/03/2014 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR) EMENTA: 

AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE 

SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. 1. Dos elementos fáticos 

retratados nos autos infere-se que a parte requerente nunca optou por 

realizar um empréstimo por meio de "saque com cartão de crédito", 

arcando com os juros muito superiores aos juros de empréstimo 

consignado. Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. Inexistência de 

prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por meio de cartão 

de crédito" ocorreu através de transferência bancária ("TED") efetuada 

pela própria Instituição Financeira em conta bancária do mutuário. Conduta 

dolosa da Instituição, impondo a declaração de inexistência de relação 

jurídica e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados. 2. 

Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido. (TJSP; 

Apelação 1007788-05.2017.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac Cracken; 

Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª 

Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 13/06/2018) Bem 

ainda, tenho que o banco requerido não se desincumbiu do ônus de 

comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor, consoante norma insculpida no art. 373, inciso II. Desta 

forma, merece procedência o pedido do autor de conversão da 

modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito 

pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público. No 

tocante ao pedido de revisão do contrato, passo a verificar a cláusula que 

trata dos juros remuneratórios. Dos juros remuneratórios É cediço que o 

pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas a instituições financeiras e a elas se 

aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Com esse entendimento, é certo que as instituições 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 412 de 759



financeiras são autorizadas a cobrarem juros remuneratórios acima de 

12% ao ano, visto que inaplicável a Lei de Usura (Decreto 22.626/33) a 

estas instituições, porém, a cobrança deste encargo não poderá ser 

abusiva, fora dos padrões de mercado. O Supremo Tribunal Federal, 

manifestado por meio da Súmula 596, que tal limitação não se aplica às 

instituições financeiras e, no mesmo sentido entende o Superior Tribunal 

de Justiça. Em exame aos documentos acostados pelo banco, verifica-se 

expressa previsão de encargos, consoante cópia da fatura, acostada no 

Id 22336878, que incidiram na média de 4,70% ao mês. De outro modo, 

cumpre salientar o fato de que o Banco Central não possui tabela 

referente a cartão de crédito, razão pela qual deve ser utilizada como 

paradigma a taxa média de crédito pessoal, tendo em vista ser a operação 

menos onerosa à parte devedora. O contrato ora em discussão de cartão 

de crédito firmado entre o autor e o banco requerido, Contrato – Termo de 

Adesão, cópia constante do Id 22336876, de nº 5135.0559.2540.4118, 

faturas constantes do Id 22336878. Consoante se verifica das faturas 

acostadas pelo banco requerido, que demonstrou-se a incidência da 

seguinte taxa de juros: média de 4,70% ao mês. Tenho que o valor 

incidente não é superior à média praticada no mercado. Ressalto que, a 

taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo 

que, os juros incidentes no contrato firmado entre as partes, de cartão de 

crédito, não destoam da média praticada pelo mercado, não 

caracterizando a abusividade. Conclui-se que os juros praticados pelo 

Banco requerido no contrato de cartão de crédito estão dentro da taxa 

média apurada pelo Banco Central referente a modalidade contratada 

devendo por isso ser mantida. Assim, mantenho os juros remuneratórios 

do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de 

titularidade da autora, de nº 5135.0559.2540.4118, faturas constantes do 

Id 22336878, em 4,70% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados 

pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período 

compreendido entre dezembro/2015 até os dias atuais. Da repetição de 

indébito Diante das abusividades encontradas no contrato de cartão de 

crédito de n. 5135.0559.2540.4118, faturas constantes do Id 22336878, a 

repetição é cabível, na forma simples, ainda que não haja prova, nos 

autos, de que os pagamentos a maior tenham sido feitos por erro. Com 

efeito, caracterizando-se o pagamento indevido como uma das formas de 

enriquecimento sem causa, é cabível a devolução dos valores pagos a 

maior, como meio de reequilibrar a situação patrimonial das partes, 

injustamente alterada pela abusividade do contrato. Repiso, entretanto, 

que a repetição dar-se-á na forma simples. O STF já sumulou a matéria, 

quando da edição do verbete 159, que assenta: “cobrança excessiva, 

mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531, do Código Civil”. No 

caso em tela, tenho que não se pode imputar má-fé à cobrança realizada 

pela parte adversária, porquanto a incidência dos encargos fulcrou-se em 

dispositivos contratuais, envolvendo, por conseguinte, tema controvertido. 

Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da redefinição 

do débito operada a partir da revisão do contrato. Assim, no caso, deve 

ser deferido. Isso porque limitados os juros e afastados os encargos 

abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, caso cabalmente 

demonstrado o pagamento a maior. Assim entende a jurisprudência: 

“REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE 

DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA 

CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA 

VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE 

AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE TODA A 

RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA 

ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA 

A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Compulsando os autos 

observo que as faturas questionadas pela requerente, teve valores 

descontados de seu contracheque, na verdade não foram pagas 

integralmente, mas tão somente, o pagamento mínimo foi realizado. Assim, 

não restou configurada a cobrança indevida. Eventualmente, 

comprovados pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à 

repetição do que foi pago, mas não em dobro e sim na forma simples. 

Antes, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. Dos danos morais No tocante ao pedido do autor para 

ressarcimento dos danos morais sofridos, tenho que não merece 

acolhimento. No que tange à pretensão da requerente em ser ressarcido 

por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a 

caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos 

direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela 

parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano 

moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

Também, não ficou comprovado qualquer dano material à requerente, 

como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo. Neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS 

DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova cabe ao autor quanto aos 

fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de 

comprovação acerca dos alegados prejuízos financeiros implica no 

indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. 2. Ainda que 

a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não apresentar 

condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu sustento ou da 

família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. 

Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 601871, 

20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma 

Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) DISPOSITIVO Em face 

do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação que Luis Carlos Dias de Queiroz em face 

de Banco BMG S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Assim, no que 

tange ao cartão de crédito de nº 5135.0559.2540.4118, faturas 

constantes do Id 22336878, determino a conversão da modalidade do 

contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal 

consignado em folha de pagamento, para servidor público. No tocante ao 

pedido de revisão: Mantenho os juros remuneratórios do contrato firmado 

entre as partes, referente ao cartão de crédito de titularidade do autor, no 

percentual de 4,70% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados 

pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período 

compreendido entre dezembro/2015, até os dias atuais. Assim, fixo o 

referido percentual de juros remuneratórios do contrato, em 4,70% ao 

mês. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo 

saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à 

compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, 

tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data 

da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. 

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. 

Julgo improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais. 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários 

advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para 

cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. 

Todavia, em relação ao requerente a obrigação que fica suspensa, em 

decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram 

concedidos na decisão de Id 20084542. Custas processuais, “pro rata”. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 23 de abril 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003759-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATHALIS BORDALHO REAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003759-48.2020.8.11.0041. Vistos etc. Athalis Bordalho Real 

ingressou com Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de 

Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de 

Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada com Restituição de 

Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral em face de Banco BMG 

S/A. Afirmou a requerente que é servidora pública municipal e realizou um 

empréstimo consignado com o requerido, no valor de R$ 1.020,00. Porém, 

que já adimpliu mais de R$ 4.126,00 e não tem previsão de término. Aduziu 

que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em 

folha de pagamento, que não possui número de parcelas, não possuindo 

fim os descontos do contrato, também pela incidência de juros abusivos. 

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar a 

suspensão dos descontos na folha de pagamento da requerente, no 

tocante ao cartão de crédito, a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita e a inversão do ônus da prova. Defendeu a relação de consumo, 

a onerosidade excessiva do contrato, o ressarcimento pelos danos morais 

sofridos, ao final, pleiteou a procedência total da ação, condenando o 

requerido ao pagamento de danos morais, repetição do indébito e ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Protestando por todos os meios de provas admitidos, deu à causa o valor 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A inicial veio instruída com 

documentos. Pela decisão contida no Id 28700469 o juízo deferiu os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus da prova, 

indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a citação do 

requerido. Regularmente citado, o banco requerido apresentou defesa, Id 

29477885. Em sua defesa, alegou em sede de preliminar a litispendência, 

aduzindo que a ação deve ser extinta. Ainda preliminarmente defendeu a 

carência da ação por falta de interesse de agir. Adentrando ao mérito, 

refutou os argumentos da autora, esclarecendo que a mesma firmou 

contrato, referente a empréstimo consignado e cartões de crédito plástico 

sob n° 5313.0413.2934.5031 e nº 5313.0413.6496.5031, o que originou a 

averbação da reserva de margem consignável. Que contrato firmado, 

trata-se de “termo de adesão” ao cartão de credito consignado Banco 

BMG e autorização para desconto em folha de pagamento. Argumentou 

que a modalidade de contratação foi amplamente explicada, tratando-se de 

desconto de saque no cartão de crédito. Aduziu que na forma contratada, 

existem cláusulas no contrato que estabelecem expressamente os 

descontos da parcela mínima no contracheque da autora. Defendeu a 

obrigatoriedade do cumprimento dos contratos legalmente firmados, o 

exercício regular do direito, a inexistência de dano moral, a validade do 

contrato de cartão de crédito celebrado, pleiteando ao final pela 

improcedência total da ação. Acostou documentos, dentre eles planilha de 

evolução do débito do cartão de crédito, bem como, as faturas do cartão 

de crédito. Acostou cópia das faturas do cartão de crédito constantes do 

Id 29477890, Id 29478845 e Id 29478846. Devidamente intimada a 

requerente para manifestar-se acerca da contestação, compareceu na 

petição contida no Id 30687601, apresentando impugnação. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição 

e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada movida 

por Athalis Bordalho Real em face de Banco BMG S/A. Pretende a 

requerente com a presente ação declarar a nulidade do contrato firmado 

com o banco requerido, uma vez que acreditava ser de empréstimo 

consignado, tendo ao final ressarcimento pelos danos morais que alega 

ter sofrido. Incide à hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 

355, do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da 

lide, por cuidar de matéria exclusivamente de direito. Pela decisão contida 

no Id 28700469 o juízo deferiu os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, a inversão do ônus da prova, indeferiu o pedido de tutela 

antecipada e determinou a citação do requerido. Regularmente citado, o 

banco requerido apresentou defesa, Id 29477885. Em sua defesa, alegou 

em sede de preliminar a litispendência, aduzindo que a ação deve ser 

extinta. Argumentou o banco que a autora discutiu exatamente o contrato 

ora questionado, tendo realizado os mesmos pedidos nos autos de nº 

1021395 -32.2017.8.11.0041, que tramitou perante este Juízo. Aduziu que 

as partes, o pedido e a causa de pedir são idênticos, uma vez que versa 

sobre um mesmo fato, quais seja: a validade da contratação do cartão de 

crédito consignado, vinculado ao benefício sob o Número de Benefício 

(NB) 296501801. Pois bem, verificando os autos citados, constato que 

trata o presente feito de ação idêntica ao feito sob nº 1021395 

-32.2017.8.11.0041, que tramita perante este Juízo, envolvendo as 

mesmas partes, o mesmo objeto (contrato) e a mesma causa de pedir. 

Com efeito, ambos discutem a validade do contrato firmado entre as 

partes, que deu origem ao cartão de crédito de nº 5313.0413.2934.5031, 

que originou a averbação da reserva de margem consignável. Em ambos 

os processos a autora alega que firmou o contrato acreditando tratar-se 

de empréstimo consignado. Por conseguinte, vislumbro in casu a 

ocorrência do instituto da litispendência. Ressalto que o Juízo naqueles 

autos entendeu o Juízo pela improcedência da ação, estando os autos em 

fase de análise pelo E. Tribunal de Justiça do recurso de apelação 

apresentado pela requerente. Sobre o assunto, o art. 337 do CPC dispõe 

nos seguintes termos: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, 

alegar: […] VII – coisa julgada; […] § 1º Verifica-se a litispendência ou a 

coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma 

ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido. […] § 4º Há coisa julgada quando se repete 

ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. (grifos nossos) 

Portanto, configura-se a ocorrência do instituto da litispendência quando 

se repete ação anteriormente ajuizada, sendo imprescindível analisar os 

elementos constitutivos da ação, quais sejam: as partes, a causa de pedir 

e o pedido. São partes da demanda aquele que a propõe (autor) e aquele 

em face de quem a demanda é proposta (réu). Causa de pedir é o 

conjunto de fatos em que se funda a pretensão deduzida em juízo pela 

parte autora. A causa de pedir constitui-se exclusivamente por fatos, já 

que o processo civil brasileiro adota a teoria da substanciação (Câmara, 

Alexandre Freitas, O novo processo civil brasileiro, São Paulo: Atlas, 

2017). Por sua vez, pedido é a manifestação processual de uma 

pretensão. É a postulação final do interesse pretendido pelo autor. 

Divide-se o pedido em imediato e mediato. Imediato é o pedido de uma 

providência jurisdicional, ao passo que o mediato é o bem da vida 

pretendido (id.). No vertente caso, é inegável a identidade entre as partes, 

a causa de pedir e o pedido desta ação e da ação n° nº 1021395 

-32.2017.8.11.0041, que tramita perante este Juízo. Enfatizo que o referido 

juízo ao julgar o feito verificou a validade do negócio jurídico. Desta forma, 

a matéria já foi analisada, atingida pela preclusão, não havendo mais o que 

se discutir ou questionar acerca do tema. Motivo pelo qual a presente 

ação deve ser extinta, sem resolução de mérito. DISPOSITIVO Com efeito, 

após criteriosa análise dos autos, em decorrência do princípio da 

unicidade da relação processual, reconheço a ocorrência do instituto da 

litispendência nos presentes autos e, JULGO EXTINTO o presente o 

presente feito, sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, V do CPC. 

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor do requerido, os quais arbitro em 20% 

(vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o 

artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiário 

da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1040717-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI ROSA MARTINS (EMBARGANTE)

TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (EMBARGANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1040717-67.2019.8.11.0041. Vistos etc. Tecnicar Reparos 

Automotivos Ltda ME e Davi Rosa Martins devidamente qualificados e 

representados ajuizaram os presentes embargos à execução em 

desfavor de Banco Bradesco S/A, igualmente qualificado e representado, 

com as alegações e fundamentos que seguem. Explicaram os 

embargantes que versa a ação inaugural de ação de execução de título 

extrajudicial apensa (Feito nº 1018738-54.2016.8.11.0041). Argumentaram 

a possibilidade de revisão do contrato, questionando a abusividade dos 

juros remuneratórios, que alega acima da taxa média de mercado, 

argumentando excesso de execução. Ao final, pugnaram pela 

procedência da ação, extinção da execução apensa, bem como a 

condenação do banco embargado nos consectários da sucumbência. Com 

a inicial vieram documentos. Na decisão de Id 24538699 o Juízo recebeu 

os embargos sem efeito suspensivo, determinando a citação do banco 

para impugnar. Devidamente intimado o banco apresentou impugnação aos 

embargos, Id 24854129, refutando os argumentos dos embargantes, 

argumentando a inexistência de irregularidade nos autos da execução, 

pedindo pela improcedência dos embargos e condenação da autora às 

verbas de sucumbência. Intimados os embargantes a manifestarem sobre 

a impugnação do banco, compareceram na petição de Id 30765869. 

Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Destaco que as questões postas em debate nos presentes 

embargos, por se situarem apenas no âmbito do direito, não estão a exigir 

a dilação probatória, encontrando-se suficientemente demonstrada com a 

documentação vertida para os autos, justificando o seu julgamento no 

estado em que se encontra, consoante permissivo contido no inciso III do 

artigo 920 do Código de Processo Civil. Explicaram os embargantes que 

versa a ação inaugural de ação de execução de título extrajudicial apensa 

(Feito nº 1018738-54.2016.8.11.0041). Argumentaram a possibilidade de 

revisão do contrato, questionando a abusividade dos juros 

remuneratórios, que alega acima da taxa média de mercado, 

argumentando excesso de execução. Compulsando os autos da 

execução, observo que questiona o banco um débito no valor de R$ 

89.948,37 (oitenta e nove mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta e 

sete centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo 

Capital de Giro n° 351 /8605451, C/C n° 7.000 - 9, agência 1.517 celebrado 

em data de 12.11.2014, onde o exequente emprestou à primeira executada 

a importância de R$ 97.669,25 (noventa e sete mil seiscentos e sessenta 

e nove reais e vinte e cinco centavos), para ser restituída em 36 parcelas 

mensais no valor de R$ 4.146,22 (quatro mil cento e quarenta e seis reais 

e vinte e dois centavos), vencendo a primeira em data de 12.12.2014 e a 

última em data de 12.11.2017. Que o pagamento das parcelas, de acordo 

com o contrato, é mediante débito na conta corrente n° 7.000 - 9, que o 

executado mantém junto à agência 1.517 do banco exequente. Afirmou o 

banco que não foi possível realizar o débito da parcela a partir da vencida 

em data 18.12.2015 face à inexistência de saldo disponível, ocorrendo o 

vencimento antecipado de todo o débito. Passo à análise do pedido de 

revisão da Cédula de Crédito Bancário. DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE 

CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS 

PARTES O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do 

direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do 

julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe 

de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que a revisão contratual é um 

direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão de rever as 

cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por essa razão 

a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - Dos juros 

remuneratórios Alegam os embargantes excesso de execução e 

destacam que a legislação aplicável ao caso limita os encargos 

financeiros a 12% ao ano e veda a cobrança de juros capitalizados. 

Inicialmente destaco que o contrato questionado é o título executivo que 

fundamentou a execução apensa (Feito n. 1018738-54.2016.8.11.0041), 

Cédula de Crédito Bancário de nº 008.605.451, firmado entre as partes em 

12/11/2014, cópia constante do Id 24001566. A respeito dos juros 

remuneratórios, seguindo a orientação firmada no âmbito do Egrégio STJ 

que consolidou sua jurisprudência no sentido de que os juros 

remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central do Brasil. Neste sentido, cito o precedente da Corte 

Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. APLICAÇÃO DO CDC. 

SÚMULA 297/STJ. (...) AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA 

LEI DE USURA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 4.595/64 E DA SÚMULA 596/STF. 

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL AVENÇADO ENTRE AS 

PARTES EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE 

CONTROLE E REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE 

EVENTUAL ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS 

DISTORÇÕES NA COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS, NOS 

TERMOS DO CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS 

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. 

APLICAÇÃO DA TAXA PREVISTA NO CONTRATO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO.(STJ, AgRg no Ag 967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010) 

Nesse sentido, trago à baila jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CONTA 

CORRENTE E EMPRESTIMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A Lei 

n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) é aplicável às 

instituições financeiras, portanto, aplica-se aos contratos de empréstimo. 

Súmula nº 297 do STJ. No entanto, a sua aplicação depende da 

comprovação de abusividade. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade 

da limitação da cobrança de juros remuneratórios, quando comprovada a 

abusividade. Contrato não juntado aos autos. Limitação à taxa média do 

mercado na data da contratação. (...) APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE 

PROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 70037488640, Segunda Câmara 

Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, 

Julgado em 27/04/2011). APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE CRÉDITO EM 

CONTA-CORRENTE E EMPRÉSTIMO. (...) Possibilidade de limitação dos 

juros remuneratórios à taxa média de mercado na época da contratação, 

nos moldes do julgamento do REsp nº1.061.530 do STJ, representativo da 

controvérsia (art. 543-C, com a redação da Lei 11.672/2008), e da Súmula 

296 do STJ. Todavia, na situação concreta, as taxas aplicadas nos 

empéstimos eram menores do que a taxa média de mercado à época. 

Abusividade dos encargos não caracterizada. E, não juntado o 

instrumento contratual da conta-corrente, deve ser observada a taxa 

média de mercado, até o limite contratual. (...) Apelo do banco provido 

parcialmente e apelo do autor improvido. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 

70040458192, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 24/11/2011). O teor da 

Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros 

encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às 

limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, 

entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. Ainda, tenho que deve o julgador, em cada 

caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a 

taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo 

período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da 

instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a 

taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite. 

No caso dos autos, verificando o contrato, Id 24001566, vejo que há 

previsão de juros remuneratórios, consoante se verifica da cláusula que 

trata dos encargos prefixados, cláusula 3, que ajustou-se a incidência no 

percentual de 2,50% ao mês e 34,49% ao ano. Da análise dos dados 

acima expostos, verifico que, no caso concreto, inexiste a alegada 

abusividade dos juros pactuados, pois, como dito, a taxa média é utilizada 

como parâmetro e não como regra de limite, sendo que os juros 

contratados não destoam da média praticada pelo mercado, não havendo 

taxa maior que o dobro da média, o que caracterizaria a abusividade. 

Verifico da taxa média apurada pelo Banco Central, no mês da celebração 

do contrato, especificamente em 12/11/2014, que Cédula de Crédito 
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Bancário de nº 008.605.451, Id 24001566, possui juros remuneratórios 

que se encontram dentro da média de mercado. Observa-se, quanto aos 

juros remuneratórios em relação à taxa aplicada no mercado para a 

referida operação, previu para o período contratado os seguintes 

p e r c e n t u a i s ,  c o n s o a n t e  p l a n i l h a  e x t r a í d a  d o  s i t e : 

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201203.xls: Taxas de juros Posição 

Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO VOLKSWAGEN S.A 0,52 6,40 2 BCO 

TRICURY S.A. 1,31 16,87 3 BCO VOTORANTIM S.A. 1,37 17,80 4 BCO 

CITIBANK S.A. 1,39 18,01 5 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1,42 

18,43 6 BCO CATERPILLAR S.A. 1,44 18,72 7 CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 1,50 19,57 8 BCO DES. DE MG S.A. 1,51 19,72 9 BCO ABC 

BRASIL S.A. 1,55 20,23 10 BCO RENDIMENTO S.A. 1,55 20,26 11 BCO 

SAFRA S.A. 1,57 20,59 12 BCO VOLVO BRASIL S.A. 1,65 21,70 13 BCO 

CCB BRASIL S.A. 1,70 22,41 14 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,72 

22,67 15 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,77 23,47 16 BCV 1,79 23,78 

17 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,89 25,12 18 KIRTON BANK 1,89 25,13 

19 BCO DO BRASIL S.A. 2,02 27,05 20 BCO CEDULA S.A. 2,09 28,15 21 

BCO BRADESCO S.A. 2,13 28,77 22 ITAÚ UNIBANCO S.A. 2,22 30,08 23 

BCO BANESTES S.A. 2,35 32,22 24 BANCO BARI S.A. 2,51 34,67 25 HS 

FINANCEIRA 2,57 35,66 26 BANCO PAN 2,62 36,41 27 BCO DAYCOVAL 

S.A 2,65 36,81 28 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 2,71 37,90 29 BCO 

TRIANGULO S.A. 2,80 39,26 30 OMNI SA CFI 2,83 39,77 31 BCO DO EST. 

DO PA S.A. 2,96 41,94 32 BCO DA AMAZONIA S.A. 2,97 42,12 33 BCO 

MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,00 42,57 34 AGORACRED S/A SCFI 3,06 

43,52 35 PORTOSEG S.A. CFI 3,66 53,89 Assim, mantenho os juros 

remuneratórios em 2,50% ao mês. - Dos embargos à execução Assim, 

verifico que no caso dos autos, constatam-se presentes os pressupostos 

necessários ao título exequendo, bem como, não verifico abusividade na 

cláusula questionada pelos embargantes. Ademais, não negam os 

embargantes/executados, que havia relação jurídica entre as partes, 

limitando-se a postular a revisão das cláusulas do contrato que embasa a 

execução, questionando os juros remuneratórios, que alega acima da taxa 

média de mercado. Desse modo, tenho que os embargantes não podem 

eximir-se de pagar um título, simplesmente alegando sua abusividade e 

inexigibilidade, não lhe restando alternativa a não ser honrar a dívida. 

Portanto, diante de tais evidências, outro caminho não resta ao julgador 

senão concluir pela parcial procedência do pleito. DISPOSITIVO. Em face 

do exposto, julgo IMPROCEDENTES os presentes “Embargos à Execução” 

promovidos por Tecnicar Reparos Automotivos Ltda ME e Davi Rosa 

Martins em desfavor de Banco Bradesco S/A. Deve a Execução apensa 

(Feito nº 1018738-54.2016.811.0041), ter prosseguimento. E para tanto, 

no tocante ao pedido de revisão da Cédula de Crédito Bancário de nº 

008.605.451, firmado entre as partes em 12/11/2014, cópia constante do 

Id 24001566, que fundamenta a execução apensa, tenho que: mantenho 

os juros remuneratórios em 2,50% ao mês. Mantenho as demais cláusulas 

do contrato. Condeno os embargantes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

10% (dez por cento) do valor dado à causa, na forma da previsão no 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, a obrigação ficará 

suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

traslade-se cópia da presente sentença para a ação de execução apensa 

(Feito nº 1018738-54.2016.811.0041), devendo a execução ter o devido 

prosseguimento. Após, desapensem-se os autos, dê-se baixa na 

distribuição e arquive-se com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 23 de abril 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026666-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE GRANJEIRO DUQUE COSTA (EXEQUENTE)

CLEOMAR JOSE DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ DA PENHA CORREA OAB - MT8119-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

OSCEMARIO FORTE DALTRO (EXECUTADO)

GILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA SERRA DALTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA OAB - MT10205-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Proc. 1026666-85.2018.811.0041 Vistos etc. 

Procedam-se as retificações necessárias na autuação do feito, 

convertendo-o para cumprimento de sentença. Defiro o pedido juntado no 

id. 31204635. Intime-se o executado, por seu patrono, via DJE, para, no 

prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento do valor referente aos 

honorários sucumbenciais, de R$14.000,00 (catorze mil reais), sob pena 

de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o referido valor e 

expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 e §

§, do CPC. Havendo pagamento, manifestação ou decorrido o prazo, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. 

Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017125-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P.P DE SOUZA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Proc. 1017125-57.2020.811.0041 Vistos etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com 

pedido Liminar, ajuizada por P.P. de Souza Eireli-ME, em desfavor da 

Prefeitura Municipal de Cuiabá e da Secretaria de Mobilidade Urbana. 

Analisando os autos, verifico que a presente ação foi distribuída 

equivocadamente para este Juízo, inclusive, a própria petição inicial está 

endereçada para a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, muito embora figure 

no polo passivo o ente público municipal – Fazenda Municipal. A 

Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico, estabelece, em seus arts. 26 e 40, que a distribuição da petição 

inicial e o correto cadastramento do feito são de responsabilidade daquele 

que tem capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 26. Na propositura da 

ação é obrigatória a identificação da classe processual, o preenchimento 

dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro 

dos assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 1º Previamente ao 

cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se certificar da 

inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a evitar a 

multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A distribuição da petição inicial 

no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha capacidade 

postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou 

da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, 

mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para 

guarda do peticionante.” Invariavelmente, quando qualquer item do 

cadastro do processo é preenchido de forma equivocada, os autos são 

encaminhados pelo sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi 

indicado no endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, 

não caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, 

pois decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial a outro Juízo. Não se 

pode olvidar que a competência é pressuposto processual subjetivo 

positivo e, assim, o desenvolvimento regular do processo está diretamente 

relacionado à competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso 

concreto. É importante consignar, também, que a redistribuição do 

processo ao outro Juízo é medida que pode ser mais demorada e 

prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta vez com o 

preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes deparamos com 

situações no sistema eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra 

questão relevante a ser considerada é que a correção do cadastro e a 

redistribuição do processo não acarretam a sua baixa no estoque deste 

Juízo, pois não se trata de andamento que registra a prolação de 
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sentença. Esta situação traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 

do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os 

suspensos e sobrestados”. Em suma, este Juízo não é competente para 

conhecer, processar e julgar o feito e, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente a ausência de pressuposto válido e regular 

de desenvolvimento do processo, a sua extinção sem julgamento do 

mérito, é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

ressalvado ao requerente a possibilidade de postular seu direito perante o 

Juízo competente. Sem condenação em custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001194-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RELUMAT CONSTRUCOES LTDA. - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PASCOAL SANTULLO NETO OAB - MT12867-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL ARRUDA SOUFEN OAB - SP332501 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Proc. 1001194-19.2017.811.0041 Vistos etc. 

Acolho a manifestação da empresa requerida (id. 31199660) e defiro 

parcialmente o pedido do requerente Estado de Mato Grosso, para 

suspender o feito até o dia 30/04/2020, o qual deverá manifestar sobre a 

proposta de acordo no primeiro dia útil subsequente ao término da 

suspensão. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Celia 

Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000882-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR JOSE DE MATTOS (REU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado 

pelo art. 152, VI, c/c 203, § 4º, do CPC, impulsiono o presente feito, a fim 

de intimar a parte REQUERIDA para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação Id. 31415342. Cuiabá - MT, 23 de 

abril de 2020. (Assinado eletronicamente) SIRLENE RODRIGUES 

MACHADO GIMENEZ Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 164224 Nr: 14315-88.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO YUKUYOSHE SHIMADA, MARLENE 

FÁTIMA RODRIGUES, ALTAIR LIBÉRIO PINTO JÚNIOR, ABEL MARQUES DA 

SILVA, DANIEL RODRIGUES PEREIRA, MANOEL LOUREIRO NETO, DANILO 

RAPHAEL DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CÉLIO JOUBERT 

FURIO - OAB:PROM.DE JUSTIÇA, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FERNANDES - 

OAB:5.991/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FRANCIELI BRITZIUS - OAB:19138, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JOÃO DE CAMPOS 

CORRÊA - OAB:3688-A, JOSÉ CARLOS DE MELO FILHO - OAB:6341, 

LAURO SULEK - OAB:3403/MT, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID 

- OAB:6.078/MT, MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - OAB:19815, 

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811, PEDRO MARTINS 

VERAO - OAB:4839-A MT, ROSANGELA DA SILVA CAPELÃO - 

OAB:8.944/MT, Wellington de Almeida - OAB:OAB/ES 20.605

 4. Dispositivo:

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação Civil 

Pública, o que faço para CONDENAR os requeridos João Yukuyoshe 

Shimada, Manoel Loureiro Neto, Danilo Raphael das Neves, Marlene Fátima 

Rodrigues, Altair Libério Pinto Júnior, Abel Marques da Silva e Daniel 

Rodrigues Pereira pela prática do ato de improbidade administrativa 

previsto no art. 11, caput, da Lei 8.429/1992.

Aplico-lhes às seguintes sanções: João Yukuyoshe Shimada, i) Perda da 

Função Pública do requerido na hipótese do demandado estiver exercendo 

o mesmo cargo que serviu de instrumento para a prática de conduta ilícita; 

ii) Suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; iii) 

Pagamento de multa civil, de modo individual, correspondente ao valor de 

01 (uma) remuneração mensal recebida pelo requerido, em suas funções 

à época dos fatos, a ser apurado em liquidação, com incidência de 

correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 398 do CC e 

Súmulas 43 e 54 do STJ ; iv) Proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam 

sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos.

Manoel Loureiro Neto: i) Perda da Função Pública do requerido na hipótese 

do demandado estiver exercendo o mesmo cargo que serviu de 

instrumento para a prática de conduta ilícita; ii) Suspensão dos seus 

direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; iii) Pagamento de multa civil, 

de modo individual, correspondente ao valor de 01 (uma) remuneração 

mensal recebida pelo requerido, em suas funções à época dos fatos, a 

ser apurado em liquidação, com incidência de correção monetária e juros 

moratórios, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ; iv) 

Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo 

de 03

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 401220 Nr: 33870-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO APARECIDO FIDELIS, ELBA ESPINDOLA 

DOS SANTOS, AGÊNCIA DE VIAGENS CIDADE VERDE LTDA, KIT FLY 

VIAGENS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA, 

RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LEONARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.911/MT, ANA LAURA PEREIRA - OAB:6.999/MT, 

ANA LUIZA PERÓN MEDINA - OAB:7.295/MT, ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16.399/MT, ANNAVERA AURESCO ATTÍLIO - OAB:7.988-MT, 

ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - OAB:14.344/MT, FLAVIO 

ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - 

OAB:17622, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

11322, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, JOÃO PAULO PEREIRA 

SILVA FILHO - OAB:12.871/MT, LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT, MARIANE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - 

OAB:13.645/MT, MÔNICA FRAGA CASTRO LIMA FONSECA - 

OAB:11.819/MT, MURILO MATEUS MORAES LOPES - OAB:12.636/MT, 
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TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, TIFFANY MIDORY 

RODRIGUES KANASHIRO - OAB:15.623 / MT, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948/MT, VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE 

MIRANDA - OAB:MT/ 16708

 Diante do exposto, rejeito as impugnações ao cumprimento da sentença 

apresentadas pelos requeridos Elba Espíndola dos Santos e Silvio 

Aparecido Fidelis, estabelecendo o marco inicial, para a incidência da 

correção monetária e dos juros, para a sanção de multa civil, como sendo 

a data da distribuição da ação, qual seja, 04/11/2009, conforme consta no 

protocolo de recebimento da petição inicial pelo cartório distribuidor (fl. 

08-vº). Encaminhem-se os autos à contadoria judicial, para que seja feita a 

atualização do débito, nos termos do v. acórdão de fls. 1.123/1.129 e 

desta decisão, abatendo-se a quantia depositada pela requerida Elba (fl. 

1.346/1.347). Considerando que não houve pagamento, no cálculo também 

deverá ser incluída a multa de 10%, nos termos do art. 523, §§1º e 2º, do 

CPC.Intimem-se os requeridos do cálculo e, embora não haja dispositivo 

legal que autorize o pagamento parcelado da quantia devida em 

cumprimento de sentença, é certo que esta medida, muitas vezes, tem se 

mostrado eficaz para que se alcance, efetivamente, o cumprimento da 

penalidade.Desta forma, apurado o valor do débito de acordo com esta 

decisão, se houver interesse dos requeridos e no prazo de dez (10) dias, 

contados da intimação, poderão requerer o pagamento de acordo com o 

previsto no art. 916, do CPC. Havendo manifestação ou decorrido o prazo, 

certifique-se e encaminhem-se os autos ao representante do Ministério 

Público para manifestar, requerendo o que entender pertinente, uma vez 

que os requerimentos constantes na petição de fls. 1.289/1.291 já foram 

apreciados.Atenda conforme requerido à fl. 1.428. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 250458 Nr: 17416-65.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA VALERIA SANCHEZ PEREZ, LENA 

REGINA VALENTE CHAVES, ALARICO JUSTINO CIDADE NETO, ALARICO 

JUSTINO CIDADE BISNETO, ADRIENE DO VALE CIDADE, ACC INDUSTRIA 

DE BENEFICIAMENTO DE BORRACHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ANA CRISTINA 

BARDUSCO SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., ROBERTO APARECIDO 

TURIN - OAB:PROMOTOR JUSTIÇ, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR DA CRUZ BARROS - 

OAB:3.660/AM, CLÁUDIO HUMBERTO F. VIDAL - OAB:2.881/PA, JOSE 

CARVALHO DUARTE - OAB:4346-A/MT, JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:6528, RAIMUNDO RADILHO CORREA - OAB:3.723/AM

 Vistos etc.

 Tendo em vista a noticia do falecimento do requerido Alarico Justino 

Cidade Neto, conforme manifestação do requerente à fl. 2.517, com 

fundamento no art. 313, inciso I e §§ 1º e 2º, inciso I, do CPC, suspendo o 

processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

 Intime-se o representante do Ministerio Público, mediante vista, para que 

promova a sucessão processual, pelo espolio ou sucessores do falecido.

 Indefiro o pedido de fl. 2.541, uma vez que não há previsão, em nenhuma 

normativa, para a obtenção de certidão de assento civil por meio da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

 Verifica-se, ainda, dos autos, que em uma das diligencias realizadas para 

citação, foi certificado que o requerido estaria na cidade de São Paulo/SP, 

para tratamento de saúde, sem data para retorno (fl. 2.482).

 Assim, é possível que o óbito tenha sido lavrado nessa unidade da 

federação, onde a consulta do assento pode ser realizada por meio da 

Central Nacional de Informações do Registro Civil – CRC/ARPEN-SP, 

entretanto o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso não possui 

convenio com a referida entidade.

 Desse modo, caso seja necessária a intervenção judicial para a obtenção 

da segunda via da certidão de óbito, o requerente deverá indicar qual o 

serviço de registro de pessoas naturais que porventura tenha impedido ou 

negado a informação diretamente ao Ministerio Público.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 314400 Nr: 19188-29.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, ÁGUAS CUIABÁ 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ROSTIROLLA - 

OAB:6940

 (...). Assim, de acordo com o objeto desta ação e a organização judiciária 

do Estado de Mato Grosso, notadamente o Provimento acima mencionado, 

é atribuição da Vara Especializada do Meio Ambiente “processar e julgar 

as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, 

cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de 

multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente”. (...) Diante do exposto, reconheço a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar esta ação e determino 

sua remessa ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente. 

Procedam-se as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 467696 Nr: 34390-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR, 

AUTO SUECO BRASIL CONCESSIONÁRIA DE VEICULOS LTDA, IVECO 

LATIN AMÉRICA LTDA, MÔNACO DIESEL CAMINHÔES E ÔNIBUS LTDA, SA 

BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S.A., 

EXTRA CAMINHÕES LTDA, ESPÓLIO DE VILCEU FRANCISCO MARCHETTI, 

MARIA ELISA MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA, 

RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ORLEANS E 

BRAGANÇA - OAB:39.678, BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO - 

OAB:6522, BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - 

OAB:206587/SP, CAMILA SPINELLI GADIOLI - OAB:137880/SP, 

Cândido da Silva Dinamarco - OAB:SP-102.090, CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO - OAB:91.537-SP, EDUARDO DAMIÃO GONÇALVEZ - 

OAB:OAB/SP 132.234, EDUARDO SECCHI MUNHOZ - OAB:126764/SP, 

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - OAB:12945, FABIO TEIXEIRA OZI 

- OAB:172594/SP, FERNANDA HERRERA ROSS - OAB:206719/SP, 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:11264, FLAVIO 

ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, FLAVIO PEREIRA 

LIMA - OAB:120111/SP, GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA - 

OAB:9148/MT, HELDA FERREIRA - OAB:9.138/MT, JAQUELINE MELO 

JOSEPH - OAB:OAB/SP 259/557, JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, JOÃO CÁNOVAS BOTTAZZO GANACIN - OAB:OAB/SP 

343.129, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, JOÃO PAULO ZANIN FIORELLI - OAB:13.882/MT, 

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE - OAB:309.099-OAB/SP, 

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - OAB:375091 OAB/SP, LUCIANA 

BAZAN MARTINS - OAB:315.358 OAB/SP, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI 

- OAB:6.814-B/MT, MAIRA BECHARA LEAL - OAB:286643/SP, MARCOS 

MEDEIROS COELHO DA ROCHA - OAB:81466/RJ, MARIO FERNANDO DA 

SILVA CASTILHO - OAB:10.393/MT, PAULO BEZERRA DE MENEZES 

REIFF - OAB:121729/SP, PEDRO DA SILVA DINAMARCO - OAB:, 

RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT, ROBERTO COSTA MARQUES - 

OAB:8555/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:5858, TARCISIO 
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SILVIO BERALDO - OAB:33.274-SP, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - 

OAB:OAB/MT 11.407, VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - 

OAB:20981/O

 (...). Desta forma, diante da ausência de previsão legal expressa para 

amparar a pretensão de substituir o bloqueio de valores por seguro 

garantia e em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de 

fls. 12.816/12.825.Faço consignar, por oportuno, acerca da possibilidade 

de acordo em ações desta natureza, de acordo com as inovações 

trazidas pela Lei n.º 13.964/2019, que alterou o §1º, do art. 17, da Lei n.º 

8.429/9.Se houver interesse de qualquer dos requeridos, estes poderão, a 

qualquer momento, formular proposta a ser oportunamente 

apreciada.Segue decisão sobre os embargos de declaração opostos pela 

requerida NORS Brasil Participações Ltda.Certifique-se se as partes foram 

regularmente intimadas e se manifestaram sobre a decisão proferida às 

fls. 12.703/12.708.Acolho a manifestação ministerial em relação ao pedido 

de retirada da indisponibilidade que recaiu sobre o veiculo de propriedade 

do requerido Geraldo Aparecido de Vitto Junior.Intime-se o requerido para 

que efetue o deposito, em conta judicial vinculada a este feito, do valor de 

mercado do referido bem, de acordo com a tabela FIPE, para posterior 

cancelamento da restrição.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 467696 Nr: 34390-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR, 

AUTO SUECO BRASIL CONCESSIONÁRIA DE VEICULOS LTDA, IVECO 

LATIN AMÉRICA LTDA, MÔNACO DIESEL CAMINHÔES E ÔNIBUS LTDA, SA 

BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S.A., 

EXTRA CAMINHÕES LTDA, ESPÓLIO DE VILCEU FRANCISCO MARCHETTI, 

MARIA ELISA MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA, 

RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ORLEANS E 

BRAGANÇA - OAB:39.678, BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO - 

OAB:6522, BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - 

OAB:206587/SP, CAMILA SPINELLI GADIOLI - OAB:137880/SP, 

Cândido da Silva Dinamarco - OAB:SP-102.090, CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO - OAB:91.537-SP, EDUARDO DAMIÃO GONÇALVEZ - 

OAB:OAB/SP 132.234, EDUARDO SECCHI MUNHOZ - OAB:126764/SP, 

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - OAB:12945, FABIO TEIXEIRA OZI 

- OAB:172594/SP, FERNANDA HERRERA ROSS - OAB:206719/SP, 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:11264, FLAVIO 

ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, FLAVIO PEREIRA 

LIMA - OAB:120111/SP, GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA - 

OAB:9148/MT, HELDA FERREIRA - OAB:9.138/MT, JAQUELINE MELO 

JOSEPH - OAB:OAB/SP 259/557, JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, JOÃO CÁNOVAS BOTTAZZO GANACIN - OAB:OAB/SP 

343.129, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, JOÃO PAULO ZANIN FIORELLI - OAB:13.882/MT, 

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE - OAB:309.099-OAB/SP, 

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - OAB:375091 OAB/SP, LUCIANA 

BAZAN MARTINS - OAB:315.358 OAB/SP, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI 

- OAB:6.814-B/MT, MAIRA BECHARA LEAL - OAB:286643/SP, MARCOS 

MEDEIROS COELHO DA ROCHA - OAB:81466/RJ, MARIO FERNANDO DA 

SILVA CASTILHO - OAB:10.393/MT, PAULO BEZERRA DE MENEZES 

REIFF - OAB:121729/SP, PEDRO DA SILVA DINAMARCO - OAB:, 

RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT, ROBERTO COSTA MARQUES - 

OAB:8555/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:5858, TARCISIO 

SILVIO BERALDO - OAB:33.274-SP, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - 

OAB:OAB/MT 11.407, VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - 

OAB:20981/O

 Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e julgo-os 

procedentes, para reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante 

NORS Brasil Participações Ltda, incorporadora da AS Brasil Participações 

Ltda, e determinar sua exclusão do polo passivo.Transitada em julgado, 

procedam-se as retificações necessárias na autuação e registro do 

feito.Intimem-se.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012255-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. D. S. A. (EXEQUENTE)

J. P. D. S. (EXEQUENTE)

A. L. D. S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302-O (ADVOGADO(A))

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1012255-37.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: DAVI LEAO DOS SANTOS ANDRADE, ARTHUR LEAO DOS 

SANTOS ANDRADE, JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: 

STEFANIO DE SOUZA ANDRADE Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença, proposto por Davi Leão dos Santos Andrade e Arthur Lesão 

dos Santos Andrade, representados por genitora Jacqueline Pereira dos 

Santos, em face de Stefânio de Sousa Andrade, devidamente 

qualificados. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 13111758, 

que concedeu a gratuidade processual postulada e determinou a intimação 

do requerido, para pagamento do débito alimentar em atraso, referente aos 

meses de fevereiro a abril de 2018, bem como as que se vencessem no 

curso da ação, sob pena de prisão civil e protesto. O requerido foi 

intimado, e apresentou justificativa, sustentando que o pagamento da 

pensão alimentar estaria sendo regularmente efetuado (id. 19812443), 

razão pela qual, a nobre Defensoria Pública pugnou pela intimação pessoal 

da parte autora (id. 21559846), já que suas tentativas de contato restaram 

infrutíferas. A parte autora foi, pessoalmente, intimada, em 20 de agosto 

de 2019, não obstante deixou decorrer in albis o prazo fixado (22769322 e 

18791068). É o relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo Civil 

de 2015 foi estruturado com o intuito de possibilitar a efetiva prestação 

jurisdicional, por meio do processo, valorizando, por seu turno, a primazia 

do julgamento do mérito, garantindo, assim, o acesso à justiça. Por outro 

lado, todas as partes do processo precisam agir de forma a colaborar 

para o alcance do seu resultado prático, numa sincronia de atos de se 

sucedem, fundamentados no princípio da cooperação e da boa-fé 

processual. A propósito, a eternização do processo, sem qualquer 

resultado prático, gera prejuízos para os demais jurisdicionados que são 

penalizados, pelo tempo dispensado às ações, onde as partes se 

desinteressam por seu desfecho. Sobre tais dificuldades, ressalta-se o 

número insuficiente de oficiais de justiça que se veem, muitas vezes, 

assoberbados com a obrigação de cumprir mandados de intimação de 

pessoas desinteressadas, atrasando diligências que, de fato possam 

alcançar o seu desiderato. No caso dos autos, o prosseguimento do 

processo dependia de ato a ser praticado pela parte autora, já que o 

requerido informou que obteve a revisão do percentual dos alimentos, o 

que alteraria o cálculo do débito alimentar, entretanto, a nobre Defensoria 

Pública não conseguiu contatar a parte autora, pelo que pugnou por sua 

intimação pessoal. Por essa razão, em atendimento ao disposto no 

parágrafo primeiro do artigo 485, do Código de Processo Civil, foi 

determinada a intimação pessoal da parte autora, para que desse 

prosseguimento ao processo, sob pena de extinção, contudo, embora 

regularmente intimada, permaneceu inerte. Diante do exposto, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a presente ação, com 

fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada 
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em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente, de nova determinação. Sem 

custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2019. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002992-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELIPE DE FIGUEIREDO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1002992-44.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. 

CUIABÁ, 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1059303-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MAGALHAES DIAS (LITISCONSORTES)

HELIA ALVES DE CARVALHO (INVENTARIANTE)

KARLA CARVALHO MAGALHAES (LITISCONSORTES)

LAURA BEU CARVALHO MAGALHAES (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SANTOS SERRA OAB - MT25068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINS MAGALHAES (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1059303-55.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da petição protocolada pela PGE/MT, id 

n. 31422551. CUIABÁ, 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0025905-81.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. P. P. (EXEQUENTE)

S. S. P. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT4574-O (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS OAB - MT3098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 0025905-81.2012.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se acerca do resultado da busca das últimas três 

declarações de imposto de renda do executado, conforme documentos de 

comprovação acostados aos autos. CUIABÁ, 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008913-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. M. S. (EXEQUENTE)

H. A. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

JOANA AMABILE MORO SILVA OAB - MT20376-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1008913-81.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte executada, por meio do seu patrono, para, no prazo de 

3 (três) dias, efetuar o pagamento no valor de R$2.017,25 (dois mil e 

dezessete reais e vinte e cinco centavos), no Banco do Brasil, Agência 

1216-5, Conta Corrente 20483-8, CPF 974.235.561-49,de titular Joana 

Amabile Moro Silva, sob pena de prisão, nos termos da decisão ID 

30035034. CUIABÁ, 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1031428-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. T. B. D. O. (REQUERENTE)

L. T. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR OAB - MT20407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. O. J. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1031428-13.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o pagamento das custas de distribuição da carta 

precatória, tendo em vista que esta foi devolvida por falta da referida 

comprovação. CUIABÁ, 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038468-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCILIO SEVERINO DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

WILLIAM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL OAB - MT21656/O 

(ADVOGADO(A))

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT2814-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1038468-80.2018.8.11.0041 REQUERENTE: WILLIAM DE OLIVEIRA, 

MARCILIO SEVERINO DE OLIVEIRA NETO, LEANDRO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MARCILIO APARECIDO DE OLIVEIRA Vistos etc. Defiro 

parcialmente o pedido de id 26007934, proceda-se via Bacenjud a 

solicitação de extrato bancário em nome do de Cujus MARCÍLIO 

APARECIDO DE OLIVEIRA, CPF nº 117.432.391-49, filho de Marcilio 

Severino de Oliveira e Benedita Cabral de Oliveira, referente agosto/2018 

até a data do óbito ( 05/09/2018). Com a vinda das informações, intime-se 

o inventariante para, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 6 de março de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019647-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA LUCIA OLIVEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

THEREZA LUCIA OLIVEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

CARLOS CEZAR DA CUNHA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS DA CUNHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Molina Barcellos OAB - MT8591-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1019647-91.2019.8.11.0041 REQUERENTE: FATIMA LUCIA OLIVEIRA DA 

CUNHA, LUIZ CARLOS DA CUNHA JUNIOR, CARLOS CEZAR DA CUNHA, 

THEREZA LUCIA OLIVEIRA DA CUNHA REQUERIDO: LUIZ CARLOS DA 

CUNHA, JOSINO DE OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte autora, para 

manifestar-se acerca do ofício de id 30716277, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1008593-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA BRUNA BOHAC DE SOUSA (EXEQUENTE)

A. L. B. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEDROSO FERREIRA OAB - MT27619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1008593-94.2020.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e Provimento 

56/2007, impulsiono os presentes autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, por meio do seu patrono, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar a conta bancária para depósito da pensão 

alimentícia, conforme decisão acostada em ID 30595201. CUIABÁ, 23 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1047067-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN PRISCILA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELIEZER JAIME SILVA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARTINS DA SILVA OAB - MT3067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerente acerca dos documentos expedidos.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036512-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOARES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CANDIDO DA COSTA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1036512-29.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: CLAUDIA SOARES DE SOUSA 

EXECUTADO: RENATO CANDIDO DA COSTA SILVA Visto. Para a análise 

do pedido constante do ID nº 25289022, venha aos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, instrumento de procuração, no qual o requerido constituiu o 

advogado subscritor da minuta de acordo. Intimem-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026461-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ASSUNCAO AFONSO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos. A assinatura no termo é que estabelece a responsabilidade de 

bem desempenhar a função, motivo pelo qual indefiro o requerimento retro. 

Intime-se a autora, na pessoa de seu advogado, para cumprir a exigência 

legal, em 15 (quinze) dias. Caso não o faça, proceda-se com a intimação 

pessoal da parte autora, por meio de carta com aviso de recebimento 

(AR), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê andamento ao processo, 

sob pena de extinção, sem julgamento de mérito. Frustrada a intimação na 

modalidade suso determinada, proceda-se com a intimação por edital, com 

a mesma advertência. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1053733-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA HERNANDES ZANETTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1053733-88.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: FLAVIO ALMEIDA GONCALVES REQUERIDO: LARISSA 

HERNANDES ZANETTI Vistos. Cuida-se de ação em que a parte autora 

pediu a homologação da desistência da ação (id. 28756878). É o breve 

relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

constante do id. 28756878 e declaro extinto o processo, nos termos do 

art. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. Parabenizo os 

requerentes pela iniciativa de manter o relacionamento, em prol da família; 

isso é muito bom. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 421 de 759



de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1053733-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA HERNANDES ZANETTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1053733-88.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: FLAVIO ALMEIDA GONCALVES REQUERIDO: LARISSA 

HERNANDES ZANETTI Vistos. Cuida-se de ação em que a parte autora 

pediu a homologação da desistência da ação (id. 28756878). É o breve 

relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

constante do id. 28756878 e declaro extinto o processo, nos termos do 

art. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. Parabenizo os 

requerentes pela iniciativa de manter o relacionamento, em prol da família; 

isso é muito bom. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0037472-12.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT7397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. C. G. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

C. C. G. C. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. R. C. G. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

D. R. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

JULIANO MUNIZ CALCADA OAB - MT6694-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0037472-12.2012.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUIZ 

FERREIRA PRESTES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DULCE REGINA 

CURVO, JOSE ROBERTO CURVO GARCIA, CAROLINA CURVO GARCIA 

COSTA PEREIRA, MILTON CESAR CURVO GARCIA Visto. Trata-se de 

ação em que a parte autora não foi localizada no endereço por ela 

informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi intimada 

por edital, e mesmo assim permaneceu inerte. É o relatório. D E C I D O. 

Extrai-se dos autos que a parte autora não foi localizada pessoalmente no 

endereço informado nos autos para promover o andamento do processo. 

Entretanto, nos termos do art. 77, inciso V e do art. 274, parágrafo único 

do Código de Processo Civil, é dever das partes informar e manter o 

endereço atualizado nos autos, obrigação que não foi observada pela 

parte autora. Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi 

efetivada por edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também 

menciona decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “1. 

Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto sem 

julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h. 2. 

“A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a 

sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, 

deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016) (TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, 

Publicado no DJE 10/03/2017). Logo, frustrada a intimação por carta e 

promovida a intimação por edital sem que a parte autora promova o 

andamento do processo, a sua extinção é medida que se impõe. Em face 

do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. CUIABÁ, 22 de 

abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009897-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONILDA FARIAS TEODORO (REQUERENTE)

CLAUDIO SAULO TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DAVI FARIA TEODORO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1009897-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CLAUDIO SAULO TEODORO, 

JONILDA FARIAS TEODORO REQUERIDO: PAULO DAVI FARIA TEODORO 

Visto. Considerando que se encontra suspenso o Convênio com o Perito 

que realizava as perícias, aguarde-se a renovação do convênio. Caso 

necessário, renova-se o termo de compromisso provisório, 

independentemente de conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 20 

de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009897-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONILDA FARIAS TEODORO (REQUERENTE)

CLAUDIO SAULO TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DAVI FARIA TEODORO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1009897-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CLAUDIO SAULO TEODORO, 

JONILDA FARIAS TEODORO REQUERIDO: PAULO DAVI FARIA TEODORO 

Visto. Considerando que se encontra suspenso o Convênio com o Perito 

que realizava as perícias, aguarde-se a renovação do convênio. Caso 

necessário, renova-se o termo de compromisso provisório, 

independentemente de conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 20 

de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010039-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. S. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1010039-69.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLAUDIO DA ROSA MAGALHAES REQUERIDO: NEIDENIR 

DA SILVA LEITE Vistos. Claudio da Rosa Magalhães aforou a presente 

Ação de Divórcio Litigioso em face de Neidenir da Silva Leite. É o breve 

relatório. D E C I D O. Analisando o caderno processual, em consulta ao 

sistema PJE, confirmei a existência de outra ação de Ação de Divórcio 

Litigioso, identificada pelo Processo nº 1008639-20.2019.8.11.0041, 

proposta pela ora requerida Neidenir da Silva Leite, inclusive contendo 

sentença homologatória datada de 30.07.2019, envolvendo as mesmas 

partes, causa de pedir e pedido, que tramitou junto ao douto juízo da 3ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, 

declaro extinto o processo, sem julgamento de mérito. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 22 

de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
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Processo Número: 0053171-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (EXEQUENTE)

L. D. S. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT4265-O (ADVOGADO(A))

GLEYCE KELLY NOBRE BRAGA OAB - MT23882/O-O (ADVOGADO(A))

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO OAB - SP375091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0031-60 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0053171-38.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: LUDMILA DA SILVA OLIVEIRA, 

JULIA DA SILVA EXECUTADO: EDVARD ALMEIDA OLIVEIRA 

REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Cuida-se de 

processo em que a parte autora pediu a homologação de desistência da 

ação. É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação (ID. 29058507) e declaro extinto o presente cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0039784-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. D. C. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO OAB - MT15398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. L. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0039784-19.2016.8.11.0041. 

RECONVINTE: KARYNA DELMONDES DE CARVALHO RECONVINDO: 

RODRIGO MOURA LEITE Vistos. Cuida-se de ação em que a parte autora 

foi intimada pessoalmente para promover o regular andamento do 

processo, porém não houve manifestação, conforme certidão de decurso 

de prazo constante do id. 31200715. É o relatório. D E C I D O. 

Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o regular 

andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as baixas necessárias. Justiça gratuita. Cuiabá/MT, 17 de 

abril de 2020. P. I. C. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0039784-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. D. C. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO OAB - MT15398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. L. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0039784-19.2016.8.11.0041. 

RECONVINTE: KARYNA DELMONDES DE CARVALHO RECONVINDO: 

RODRIGO MOURA LEITE Vistos. Cuida-se de ação em que a parte autora 

foi intimada pessoalmente para promover o regular andamento do 

processo, porém não houve manifestação, conforme certidão de decurso 

de prazo constante do id. 31200715. É o relatório. D E C I D O. 

Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o regular 

andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as baixas necessárias. Justiça gratuita. Cuiabá/MT, 17 de 

abril de 2020. P. I. C. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002758-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON AMARAL DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS OAB - MT17348-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE SIQUEIRA BOAVENTURA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1002758-28.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): HILTON AMARAL DE SIQUEIRA REU: GRACIELE SIQUEIRA 

BOAVENTURA Vistos. Trata-se de ação em que foi determinada a emenda 

da petição inicial, a fim de que fosse instruída com documento 

imprescindível para seu processamento, o que não foi promovido pela 

parte autora, conforme certidão exarada no processo junto ao id. 

30922894. É o sucinto relatório. D E C I D O. A ausência de documento 

imprescindível para propositura da ação (CPC, art. 321), impõe a extinção 

do processo, independentemente da intimação prevista no art. 485, § 1º, 

do Cód. de Proc. Civil, conforme jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO SUPRIDA. 

INÉRCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Com efeito, é permitido ao julgador 

extinguir o feito sem resolução de mérito, sempre que verificada alguma 

das hipóteses elencadas no artigo 485 do NCPC. No caso, restou 

evidenciada a ausência de interesse processual do apelante, o qual de 

maneira reiterada deixou de atender aos comandos do Juízo, não 

realizando o pagamento da condução do Oficial de Justiça para viabilizar a 

citação, mesmo intimado na forma do art. 485, parágrafo 1º do CPC, de 

molde que não merece reparos a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu 

a execução, com fulcro no art. 924, incido I do CPC. RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082044405, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso 

Brancher, Julgado em: 14-08-2019) Em face do exposto, com fundamento 

parágrafo único do art. 320, do art. 321 e art. 330, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, nos termos do art. 

485, inciso I, do mesmo Código, DECLARO extinto o processo sem 

resolução de mérito. Justiça gratuita. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. P. I. C. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0004780-86.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. S. (EXEQUENTE)

H. (EXEQUENTE)

J. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0004780-86.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: SUELE CONCEICAO DOS 

SANTOS, J.F.C.S., H.B.C.S REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: JUNIOMAR DA SILVA Visto. Trata-se de ação em 

que a parte autora não foi localizada no endereço por ela informado para 

dar andamento ao processo, motivo porque foi intimada por edital, e 

mesmo assim permaneceu inerte. É o relatório. D E C I D O. Extrai-se dos 

autos que a parte autora não foi localizada pessoalmente no endereço 

informado nos autos para promover o andamento do processo. Entretanto, 

nos termos do art. 77, inciso V e do art. 274, parágrafo único do Código de 

Processo Civil, é dever das partes informar e manter o endereço 

atualizado nos autos, obrigação que não foi observada pela parte autora. 

Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “1. Nos termos 
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do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto sem julgamento 

do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada pessoalmente para 

tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h. 2. “A extinção do 

processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação 

pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se 

perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 

20/06/2016) (TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 

10/03/2017). Logo, frustrada a intimação por carta e promovida a 

intimação por edital sem que a parte autora promova o andamento do 

processo, a sua extinção é medida que se impõe. Em face do exposto, 

DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. 

P. I. C. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023887-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY SOUZA DE AMORIM OAB - MT10207-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CESAR ROSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1023887-26.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA CRUZ REQUERIDO: SILVIO 

CESAR ROSA Vistos. Trata-se de ação em que foi determinada a emenda 

da petição inicial, a fim de que fosse instruída com documento 

imprescindível para seu processamento, o que não foi promovido pela 

parte autora, conforme certidão exarada no processo junto ao id. 

30604730. É o sucinto relatório. D E C I D O. A ausência de documento 

imprescindível para propositura da ação (CPC, art. 321), impõe a extinção 

do processo, independentemente da intimação prevista no art. 485, § 1º, 

do Cód. de Proc. Civil, conforme jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO SUPRIDA. 

INÉRCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Com efeito, é permitido ao julgador 

extinguir o feito sem resolução de mérito, sempre que verificada alguma 

das hipóteses elencadas no artigo 485 do NCPC. No caso, restou 

evidenciada a ausência de interesse processual do apelante, o qual de 

maneira reiterada deixou de atender aos comandos do Juízo, não 

realizando o pagamento da condução do Oficial de Justiça para viabilizar a 

citação, mesmo intimado na forma do art. 485, parágrafo 1º do CPC, de 

molde que não merece reparos a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu 

a execução, com fulcro no art. 924, incido I do CPC. RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082044405, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso 

Brancher, Julgado em: 14-08-2019) Em face do exposto, com fundamento 

parágrafo único do art. 320, do art. 321 e art. 330, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, nos termos do art. 

485, inciso I, do mesmo Código, DECLARO extinto o processo sem 

resolução de mérito. Justiça gratuita. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. P. I. C. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1038902-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PULCHERIO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PULCHERIO MOURA OAB - MT13144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE SANTOS YAMAGUTI PULCHERIO MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038902-35.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GUSTAVO PULCHERIO MOURA REQUERIDO: VIVIANE 

SANTOS YAMAGUTI PULCHERIO MOURA Vistos. Cuida-se de ação em 

que a parte autora pediu a homologação da desistência da ação (id. 

28118264). É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação constante do id. 28118264 e declaro extinto o 

processo, nos termos do art. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. 

Parabenizo os requerentes, pela iniciativa de manter o casamento. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0005980-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROOSELENY LEITE DE ANDRADE OAB - MT5211-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0005980-60.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IOLANDA 

CONCEICAO DE SOUZA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PEDRO VICENTE 

DA SILVA Vistos. Iolanda Conceição de Souza propôs a presente Ação 

de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos em face 

de Pedro Vicente da Silva. Alega que viveram em união estável por 20 

(vinte) anos (1992 a 2012). Durante o relacionamento não tiveram filhos e 

adquiriram um imóvel em comum. Sustenta que necessita da verba 

alimentar por ser incapacitada para o trabalho. Na decisão inicial (id 

25171547), foi fixada a verba alimentar provisória em 20% (vinte por 

cento) sobre os rendimentos líquidos do requerido, e designada audiência 

de tentativa de conciliação, que não se realizou, conforme se verifica no 

termo de id 25171554. A contestação foi apresentada no id 25171557. A 

impugnação sobreveio na movimentação 25171560. Na decisão de id 

25171561, foi designada a audiência de tentativa de conciliação, instrução 

e julgamento, cujos temos estão acostados nos ids 25171565 e 25171567. 

A autora apresentou seus memoriais no id 25171569, e o requerido o fez 

no id 25171571. É o breve relatório. D E C I D O. Extrai-se do relatório, que 

a autora busca o reconhecimento da união estável que alega ter vivido por 

20 (vinte) anos com o requerido, a partilha de um bem imóvel, bem como a 

fixação da verba alimentar em seu favor. Assevera que possui 

incapacidade física ao trabalho, pois possui enfermidades que a tornam 

inapta ao labor, a exemplo da deficiência auditiva. O requerido, por sua 

vez, não nega a união estável, e não contesta as enfermidades da 

requerente, mas sustenta que depois que romperam o relacionamento, a 

autora viveu maritalmente com outra pessoa; que depois da separação, a 

requerente continuou morando na casa que lhe pertence, sem pagar 

aluguel, água e energia, despesas essas que sempre pagou, mesmo após 

o fim do relacionamento. Em sua impugnação, a requerente não negou o 

relacionamento com outra pessoa após a separação com o requerido; 

contudo, acostou uma jurisprudência que aborda situação de namoro após 

a união estável, dando a entender que após a ruptura com o demandado, 

teve apenas um namoro, situação que não afastaria a obrigação alimentar 

pelo ex-convivente. Com relação ao imóvel em que reside, e que 

inicialmente pediu a partilha, permaneceu silente. Exsurge dos autos que o 

período da união estável se tornou incontroverso, sendo de 1992 a 2012. 

Com relação ao bem imóvel que a requerente sustentou na inicial que foi 

adquirido por esforço comum, ela não trouxe nenhuma prova do fato 

constitutivo do seu direito, nem mesmo a existência do imóvel foi provada, 

e ainda, observa-se que o requerido em sua defesa asseverou que a 

casa lhe pertencia de forma exclusiva, fato não impugnado pela autora. 

Ademais, consta em alguns documentos apresentados pela própria 

requerente, que a casa em que mora é de terceira pessoa (alugada), o 

que reforça a ideia de que realmente ela não tenha participado na 

aquisição do bem. Em seu depoimento pessoal o requerido esclareceu 

como foi construída a casa, ele vendeu um terreno que já tinha, e com o 

dinheiro desse terreno levantou a construção da casa em que morava 

com a requerente, e que ela continua morando. Assim, estou certo de que 

o imóvel não deve ser objeto de partilha, porque a autora não logrou 

demonstrar que participou de sua aquisição. No que se refere aos 

alimentos, o primeiro ponto a ser elucidado diz respeito à alegada união 

estável vivida pela autora após o rompimento com o requerido, e com esse 

argumento, ele diz não existir possibilidade de fixação da verba. Ocorre 

que o requerido se limitou a alegar, mas não provou que o relacionamento 
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mantido pela requerente após romperem a união, tenha sido de natureza 

familiar, pelo contrário, se ele tivesse essa certeza, não acredito que 

continuaria a não cobrar aluguel e a pagar as contas de energia e água, 

porque não se sujeitaria a pagar as despesas que deveriam ser pagas 

pelo então convivente da autora. O requerido afirmou claramente em sua 

defesa que continuou a pagar essas despesas após o fim do 

relacionamento, e essas alegações foram confirmadas pela testemunha 

arrolada pelo demandado, que afirmou também, que os dois 

relacionamentos mantidos pela requerente após o rompimento com o 

requerido, o primeiro não passou de 03 (três) meses, o segundo durou 

menos que isso, como pode ser confirmado no documento de id 

25171567. Portanto, está claro que os dois relacionamentos da autora não 

preencheram os requisitos de união estável, e se limitaram a um breve 

período de namoro. Tal constatação faz cair por terra a alegação do 

requerido de que não tenha que suportar o pagamento da verba alimentar 

em benefício da requerente, até porque, há informações nos autos, que 

ele prestava auxílio material a ela após o rompimento, senão vejamos o 

que diz a testemunha por ele mesmo arrolada: “Depoimento que presta a 

testemunha Laiz de Oliveira, arrolada pela parte ré, (...); ela morou com o 

Mauro por uns dois ou três meses, e aí ele pegou o dinheiro da 

mensalidade que o Sr. Pedro mandava pra ela e foi embora e não voltou 

mais; (...)”. Assim, se durante os 20 (vinte) anos de união, o requerido 

sempre sustentou a requerente, e essa por sua vez, se dedicava apenas 

às lidas do lar, agora, após a separação, o dever alimentar do demandado 

é inconteste, conforme fundamentado na decisão inicial, concessiva dos 

alimentos provisórios. Aliás, como acima demonstrado, mesmo após a 

ruptura da união estável, ele continuou a ampará-la. Nesse sentido, trago 

o seguinte precedente Jurisprudencial: DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. 

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. GUARDA E 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INTERESSE DA CRIANÇA. ALIMENTOS. 

FILHO MENOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. CABIMENTO. ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS PARA A COMPANHEIRA. CABIMENTO. BLOQUEIO DE 

VALOR EM CONTA BANCÁRIA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO VARÃO. 

DESCABIMENTO. 1. O benefício da gratuidade da justiça visa assegurar o 

acesso à justiça de pessoa natural ou jurídica que enfrenta situação de 

insuficiência de recursos para atender as despesas do processo. 2. O 

pleito de gratuidade só deve ser indeferido quando há nos autos 

elementos de convicção que evidenciem a falta de pressupostos legais 

para a concessão do benefício, o que inocorre no caso. (...) 7. Cabível a 

fixação de alimentos provisórios em favor da ex-companheira quando o 

varão sempre foi o provedor da família e ela se dedicou exclusivamente 

aos cuidados do lar e do filho comum por aproximadamente dezessete 

anos. 8. (...). (Agravo de Instrumento, Nº 70079794442, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, Julgado em: 27-03-2019); Data de Julgamento: 27-03-2019 

Contudo, após estabelecido o contraditório e a instrução do processo, 

penso que o valor dos alimentos deve se limitar a uma quantia que 

assegure as necessidades básicas da requerente, já que não deve ser 

vista como fonte de renda nem de incentivo ao ócio, mas um auxílio 

realmente indispensável ao custeio das necessidades mais elementares. 

Nesse aspecto, deve ser feita uma adequação do valor da verba 

alimentar, pois, a requerente afirma na inicial que o demandado é 

funcionário público e aufere rendimentos em torno de R$ 8.500,00 (oito mil 

e quinhentos reais) mensais. Ora, tendo por base o valor informado pela 

autora, entendo que o percentual fixado inicialmente (20%) está um pouco 

acima do que podemos considerar como necessário à manutenção das 

necessidades mais urgentes. Com esse raciocínio, tenho que a verba 

alimentar deve ser estipulada em 12% (doze por cento) dos rendimentos 

líquidos do requerido, percentual esse que se aproxima de um salário 

mínimo nacional, quantum utilizado para alimentar milhares de famílias 

brasileiras frequentemente. Assim, com arrimo nos argumentos suso 

expostos, julgo parcialmente procedentes os pedidos, e o faço para: a) 

reconhecer a união estável entre as partes, no período de 1992 a 2012; b) 

condenar o requerido ao pagamento de verba alimentar à requerida, no 

montante de 12% (doze por cento) dos seus rendimentos líquidos, 

compreendendo-se como tais, a remuneração total, inclusive férias e 

décimo terceiro, quando houver, menos os valores de previdência social 

pública e imposto de renda retido na fonte. Em conseqüência declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Fixo o valor das custas processuais e honorários 

advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, que deverão ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, 

considerando que houve sucumbência recíproca (art. 86, CPC). No 

entanto, por lhes deferir a justiça gratuita, o pagamento ficará sob 

condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato, ofício para que seja 

adequado o desconto em folha. Transitada em julgado, certifique-se, 

arquivando-se ao final. P. I. C. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1058419-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMARA THALIERY DOS SANTOS OAB - MT18360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. B. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO DIVÓRCIO PRAZO: 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DR. SERGIO VALERIO 

NÚMERO PROCESSO: 1058419-26.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: DIVORCIO 

AUTORA: RITA CELESTE DE SOUSA BERNARDO ADVOGADO: 

DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO REQUERIDO: JOÃO ANTÔNIO 

BERNARDO, brasileiro, lavrador, nascido no dia 12/02/1957, filiação: 

Antônio Manoel Bernardo e Maria Luisa de Jesus. FINALIDADE: CIÊNCIA 

AO REQUERIDO da desconstituição do vínculo matrimonial mantido com a 

autora em sentença proferida em 16/01/2020, cujo teor do trecho desta 

abaixo colaciono. SENTENÇA: “Vistos. (...) Trata-se de Ação de Divórcio 

Litigioso proposta por Rita Celeste de Sousa Bernardo em face de João 

Antônio Bernardo aduzindo que convolaram núpcias em 09 de junho de 

1978, sob o regime de separação de bens, e encontram-se separados de 

fato há aproximadamente 35 (trinta e cinco) anos, e o requerido 

encontra-se em local incerto e não sabido desse a referida data. É o 

relatório. D E C I D O. Com a alteração da Constituição da República pela 

Emenda nº 66/10, é possível julgar antecipadamente a lide (art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil), uma vez que não há mais o requisito 

temporal para decretar o divórcio, restando necessário apenas 

demonstrar a condição de casado, o que foi comprovado. Assim, nada 

poderá obstar a qualquer dos cônjuges requerer o divórcio, nem mesmo a 

discordância do outro, uma vez que trata-se de direito potestativo, que 

pode ser exercido pela simples declaração de vontade do seu titular, o 

que autoriza o julgamento, de plano, motivo pelo qual, não havendo 

interesse de menores, nem bens a partilhar, por esse motivo dispenso a 

citação, entendo que não há a necessidade de citação da parte requerida, 

que não tem sequer como oferecer resistência ao pedido. Se 

eventualmente ela pretender discutir outras questões, poderá propor ação 

específica. A requerente continuará usando o nome de casada. Ante o 

exposto, e dispensada a manifestação do Ministério Público, por ausência 

de interesse público ou de incapaz, julgo procedente o pedido para, por 

meio do divórcio, desconstituir o casamento havido entre as partes, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Determino a 

intimação do requerido por EDITAL, nos moldes do art. 275, do CPC, com 

cópia da petição inicial e também desta sentença, para conhecimento. 

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 16 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério – Juiz de Direito”. RESSALVA: Decorrido o 

prazo do edital, os autos serão arquivados. C uiabá - MT, 23 de abril de 

2020 Assinado Eletronicamente Gestora Judiciária OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 
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indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1045683-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO DIVÓRCIO PRAZO: 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DR. SERGIO VALERIO 

NÚMERO PROCESSO: 1045683-73.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: DIVORCIO 

AUTORA: SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS ADVOGADO: 

DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO REQUERIDO: DERLIRA VIEIRA 

DOS SANTOS, brasileira, natural de Porto Esperidião/MT, inscrita no CPF 

nº 012.995.331-83, nascida no dia 26/11/1972, filha de Abel Vieira dos 

Santos e Izaura Pereira dos Santos. FINALIDADE: CIÊNCIA À REQUERIDA 

da desconstituição do vínculo matrimonial mantido com a autora em 

sentença proferida em 16/01/2020, cujo teor do trecho desta abaixo 

colaciono. SENTENÇA: “Vistos. (...) Com a alteração da Constituição da 

República pela Emenda nº 66/10, é possível julgar antecipadamente a lide 

(art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil), uma vez que não há mais 

o requisito temporal para decretar o divórcio, restando necessário apenas 

demonstrar a condição de casado, o que foi comprovado. Assim, nada 

poderá obstar a qualquer dos cônjuges requerer o divórcio, nem mesmo a 

discordância do outro, uma vez que trata-se de direito potestativo, que 

pode ser exercido pela simples declaração de vontade do seu titular, o 

que autoriza o julgamento, de plano, motivo pelo qual, não havendo 

interesse de menores, nem bens a partilhar, por esse motivo dispenso a 

citação, entendo que não há a necessidade de citação da parte requerida, 

que não tem sequer como oferecer resistência ao pedido. Se 

eventualmente ela pretender discutir outras questões, poderá propor ação 

específica. Ante o exposto, e dispensada a manifestação do Ministério 

Público, por ausência de interesse público ou de incapaz, julgo procedente 

o pedido para, por meio do divórcio, desconstituir o casamento havido 

entre as partes, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Determino a intimação da requerida por EDITAL, nos moldes do art. 

275, do CPC, com cópia da petição inicial e também desta sentença, para 

conhecimento. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o 

necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério – Juiz de Direito”. 

RESSALVA: Decorrido o prazo do edital, os autos serão arquivados. 

Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Assinado Eletronicamente Gestora 

Judiciária OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0009626-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. A. G. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0009626-78.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: MAIRA SANT ANNA GENARO 

SULAS EXECUTADO: VITOR SOARES SULAS Considerando a Portaria 

Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 24 de junho de 2020, às 16h30min. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015281-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. A. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO DIVÓRCIO PRAZO: 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DR. SERGIO VALERIO 

NÚMERO PROCESSO: 1015281-09.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: DIVORCIO 

AUTORA: JOSE CAETANO DA SILVA FILHO ADVOGADO: DEFENSORIA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO REQUERIDA: MARIA APARECIDA DE 

ANDRADE DA SILVA, brasileira, natural de Rio Vermelho/MG, inscrita no 

CPF nº 701.621.902-04, nascida no dia 15/10/1973, filha de Francisco de 

Andrade Filho e Maria Fernandes de Aguiar. FINALIDADE: CIÊNCIA À 

REQUERIDA da desconstituição do vínculo matrimonial mantido com a 

autora em sentença proferida em 16/01/2020, cujo teor do trecho desta 

abaixo colaciono. SENTENÇA: “Vistos. (...) Com a alteração da 

Constituição da República pela Emenda nº 66/10, é possível julgar 

antecipadamente a lide (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil), 

uma vez que não há mais o requisito temporal para decretar o divórcio, 

restando necessário apenas demonstrar a condição de casado, o que foi 

comprovado. Assim, nada poderá obstar a qualquer dos cônjuges 

requerer o divórcio, nem mesmo a discordância do outro, uma vez que 

trata-se de direito potestativo, que pode ser exercido pela simples 

declaração de vontade do seu titular, o que autoriza o julgamento, de 

plano, motivo pelo qual, não havendo interesse de menores, nem bens a 

partilhar, motivo pelo qual entendo que não há a necessidade de citação 

da parte requerida, que não tem sequer como oferecer resistência ao 

pedido de divórcio. Se eventualmente ela pretender discutir outras 

questões, poderá propor ação específica. Ante o exposto, e dispensada a 

manifestação do Ministério Público, por ausência de interesse público ou 

de incapaz, julgo procedente o pedido para, por meio do divórcio, 

desconstituir o casamento havido entre as partes, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Determino a intimação da requerida 

por EDITAL, nos moldes do art. 275, do CPC, com cópia da petição inicial e 

também desta sentença, para conhecimento. Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as 

cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério 
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– Juiz de Direito”. RESSALVA: Decorrido o prazo do edital, os autos serão 

arquivados. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Assinado Eletronicamente 

Gestora Judiciária OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005498-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ EMILLY PALHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOMIR MENDES PALHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIVALDO FERREIRA LIMA OAB - RO8376 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005498-90.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BEATRIZ EMILLY PALHA REU: 

CLODOMIR MENDES PALHA Visto. Trata-se de Ação de Execução de 

Alimentos em que as partes informaram a composição, apresentando os 

termos do acordo para a homologação judicial, conforme pode ser visto na 

movimentação n. 20356761. É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes no documento acostado sob n. 

20356761, para que produza os jurídicos e legais efeitos, passando a 

fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Por fim, declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se oficio para que cessem os 

descontos em folha. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Justiça gratuita. P. I. C. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038411-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. E. G. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO DIVÓRCIO PRAZO: 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DR. SERGIO VALERIO 

NÚMERO PROCESSO: 1038411-28.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: DIVORCIO 

AUTOR: FELIPE RODRIGUES MONTALVÃO DOS SANTOS ADVOGADO: 

DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO REQUERIDA: MICHELLE SUSAN 

ESTRAL GOMES MONTALVÃO, brasileira, do lar, natural de Cuiabá-MT, 

inscrita no CPF nº 048.070.821-59, nascida no dia 08/04/1995, filha de 

Marciano Rodrigues Gomes e Odilza de Lourdes Estral Gomes. 

FINALIDADE: CIÊNCIA À REQUERIDA da desconstituição do vínculo 

matrimonial mantido com a autora em sentença proferida em 16/01/2020, 

cujo teor do trecho desta abaixo colaciono. SENTENÇA: “Vistos. (...) Com 

a alteração da Constituição da República pela Emenda nº 66/10, é possível 

julgar antecipadamente a lide (art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil), uma vez que não há mais o requisito temporal para decretar o 

divórcio, restando necessário apenas demonstrar a condição de casado, 

o que foi comprovado. Assim, nada poderá obstar a qualquer dos 

cônjuges requerer o divórcio, nem mesmo a discordância do outro, uma 

vez que trata-se de direito potestativo, que pode ser exercido pela simples 

declaração de vontade do seu titular, o que autoriza o julgamento, de 

plano, motivo pelo qual, não havendo interesse de menores, nem bens a 

partilhar, por esse motivo, entendo que não há a necessidade de citação 

da parte requerida, que não tem sequer como oferecer resistência ao 

pedido. Se eventualmente ela pretender discutir outras questões, poderá 

propor ação específica. Ante o exposto, e dispensada a manifestação do 

Ministério Público, por ausência de interesse público ou de incapaz, julgo 

procedente o pedido para, por meio do divórcio, desconstituir o casamento 

havido entre as partes, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se carta de intimação a requerida – para o 

endereço declinado na inicial – com cópia da petição inicial e também desta 

sentença, para conhecimento. Contudo, ressalto que o mandado de 

averbação será expedido somente após a manifestação da parte 

requerida, com relação à manutenção ou não, do nome de casada, o que 

deverá ocorrer no prazo da contestação. Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as 

cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

– Juiz de Direito”. RESSALVA: Decorrido o prazo do edital, os autos serão 

arquivados. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Assinado Eletronicamente 

Gestora Judiciária OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007761-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER OAB - MT27425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1007761-61.2020.8.11.0041. REQUERENTE: JOAO BATISTA PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: JESSICA CAMILA DUARTE DE OLIVEIRA 

Analisando-se atentamente a inicial, bem como os documentos que a 

instruem, verifica-se não haver fundamento plausível, para o deferimento 

da gratuidade da justiça pretendida, a se aferir pela profissão e 
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rendimentos do requerente, que não se coadunam com a alegada 

hipossuficiência, razão pela qual, indefiro o pedido de gratuidade, 

determinando, a emenda da inicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento. Aliás, vejo que no tópico "Dos Pedidos", o 

próprio requerente solicita para pagar as custas em 5 (cinco) dias, prazo 

já totalmente expirado. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1047251-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. T. D. S. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. L. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO DIVÓRCIO PRAZO: 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DR. SERGIO VALERIO 

NÚMERO PROCESSO: 1047251-27.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: DIVORCIO 

AUTORA: SILVIA TOSTE DOS SANTOS LIMA ADVOGADO: DEFENSORIA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO REQUERIDA: ARISTEU FERREIRA DE LIMA, 

brasileiro, lavrador, natural de Nova Londrina/PR, inscrito no CPF nº 

031.933.129-67, nascida no dia 08/04/1995, filho de Ignacio Ferreira de 

Lima e Silvia Toste dos Santos. FINALIDADE: CIÊNCIA AO REQUERIDO da 

desconstituição do vínculo matrimonial mantido com a autora em sentença 

proferida em 16/01/2020, cujo teor do trecho desta abaixo colaciono. 

SENTENÇA: “Vistos. (...) Com a alteração da Constituição da República 

pela Emenda nº 66/10, é possível julgar antecipadamente a lide (art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil), uma vez que não há mais o requisito 

temporal para decretar o divórcio, restando necessário apenas 

demonstrar a condição de casado, o que foi comprovado. Assim, nada 

poderá obstar a qualquer dos cônjuges requerer o divórcio, nem mesmo a 

discordância do outro, uma vez que trata-se de direito potestativo, que 

pode ser exercido pela simples declaração de vontade do seu titular, o 

que autoriza o julgamento, de plano, motivo pelo qual, não havendo 

interesse de menores, nem bens a partilhar, dispenso a citação, entendo 

que não há a necessidade de citação da parte requerida, que não tem 

sequer como oferecer resistência ao pedido. Se eventualmente ela 

pretender discutir outras questões, poderá propor ação específica. Ante o 

exposto, e dispensada a manifestação do Ministério Público, por ausência 

de interesse público ou de incapaz, julgo procedente o pedido para, por 

meio do divórcio, desconstituir o casamento havido entre as partes, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se carta 

precatória objetivando a intimação do requerido – para o endereço 

declinado na inicial – com cópia da petição inicial e também desta 

sentença, para conhecimento. A requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja Silvia Toste dos Santos. Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as 

cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

– Juiz de Direito”. RESSALVA: Decorrido o prazo do edital, os autos serão 

arquivados. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Assinado Eletronicamente 

Gestora Judiciária OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0002745-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ LINS (REQUERENTE)

GISELI LINS SPALATTI (REQUERENTE)

SANJOVAR LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Catiucia Lins de Almeida Gariglio OAB - MT10126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE EPAMINONDAS LINS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação da parte autora, por 

meio de sua advogada, objetivando o cumprimento do despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0019093-57.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DA COSTA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE BENEDITO GLORIA DE LARA PINTO (REQUERIDO)

ESPOLIODE IRENE DA COSTA LARA PINTO (REQUERIDO)

ESPOLIO DE PAULO LARA PINTO (REQUERIDO)

ESPOLIO DE IREMIZES APARECIDA DA COSTA LARA PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0019093-57.2011.8.11.0041 

REQUERENTE: MICHELLE DA COSTA DUARTE REQUERIDO: ESPOLIO DE 

IREMIZES APARECIDA DA COSTA LARA PINTO, ESPOLIODE IRENE DA 

COSTA LARA PINTO, ESPOLIO DE PAULO LARA PINTO, ESPOLIO DE 

BENEDITO GLORIA DE LARA PINTO Vistos. Considerando que o prazo 

requerido no id. 25142469 decorreu em cartório. Intime-se a inventariante 

para manifestar o que entender de direito, no prazo legal. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0005622-03.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA LINO (AUTOR(A))

E.L.F (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLTAIRE RODRIGUES FREIRE JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0005622-03.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA LINO (AUTOR(A))

E.L.F (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLTAIRE RODRIGUES FREIRE JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 0000888-82.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. C. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE SA OAB - MT16391-O (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO OAB - MT9359-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. A. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE PAIVA PINTO OAB - MT6220-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT28413-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação via DJE do(a) 

advogado(a) da parte requerida, objetivando o cumprimento do despacho 

retro.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1046734-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE BORGES DA ROSA (INVENTARIANTE)

STEFANI FERNANDES (REQUERENTE)

C. D. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLAYNE DA ROSA FERNANDES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1046734-22.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: IVETE BORGES DA ROSA REQUERENTE: STEFANI 

FERNANDES, C. D. R. F. INVENTARIADO: CAROLAYNE DA ROSA 

FERNANDES Vistos. 1. Trata-se de ação de inventário ajuizada em razão 

do falecimento de Anilson Fernandes, que era solteiro e deixou 05 (cinco) 

filhos, conforme atesta sua certidão de óbito colacionada junto ao id. 

25080720. 2. Tendo em vista que a requerente Ivete Borges da Rosa não 

comprovou a alegada união estável, deixo de nomeá-la como 

inventariante, pelo que, nos termos do art. 617, inciso III, do Código de 

Processo Civil, NOMEIO inventariante a requerente Carolayne da Rosa 

Fernandes. 3. Expeça-se o termo de compromisso de bem e fielmente 

cumprir a função, e INTIME-SE a inventariante para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, compareça à Secretaria desta Vara Judicial para firmá-lo. 4. 

Prestado o compromisso, a inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) 

dias úteis, APRESENTAR as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, contendo o rol de 

bens, de dívidas e qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 620 e 

seus incisos do Código de Processo Civil. 5. As primeiras declarações 

deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) certidões 

atualizadas de inteiro teor da matrícula dos imóveis; b) certidões negativas 

de débitos fiscais (Municipal, Estadual e Federal; c) certidão de 

inexistência de testamento, expedida pela ANOREG-MT, em nome do 

falecido. d) juntar nos autos a procuração da herdeira Carolina da Rosa 

Fernandes, cadastrada no polo ativo da presente demanda, bem como 

qualificada na inicial. 6. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo 

para as primeiras declarações, a inventariante poderá requerer a 

conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 659) 

ou comum (CPC, art. 664), mediante a apresentação de acordo de partilha, 

acompanhado dos necessários instrumentos de procuração de todos os 

herdeiros. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1048632-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RODRIGUES LEITE (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLINHOS BATISTA TELES OAB - MT6656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Constância Rodrigues Leite (INVENTARIADO)

LENIS BRAZ LEITE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1048632-70.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: APARECIDA RODRIGUES LEITE INVENTARIADO: LENIS 

BRAZ LEITE, CONSTÂNCIA RODRIGUES LEITE Vistos. 1. Trata-se de ação 

de inventário ajuizada em razão do falecimento de Lenis Braz Leite e 

Constância Rodrigues Leite, ambos eram casados e deixaram 05 (cinco) 

herdeiros, conforme atesta sua as certidões de óbito colacionadas junto 

aos ids. 25495133 e 25495954. 2. Nos termos do art. 617, inciso III, do 

Código de Processo Civil, NOMEIO inventariante a requerente Aparecida 

Rodrigues Leite. 3. Expeça-se o termo de compromisso de bem e fielmente 

cumprir a função, e INTIME-SE a inventariante para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, compareça à Secretaria desta Vara Judicial para firmá-lo. 4. 

Prestado o compromisso, a inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) 

dias úteis, APRESENTAR as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, contendo o rol de 

bens, de dívidas e qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 620 e 

seus incisos do Código de Processo Civil. 5. As primeiras declarações 

deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) certidões 

atualizadas de inteiro teor da matrícula dos imóveis; b) certidões negativas 

de débitos fiscais (Municipal, Estadual e Federal; c) certidão de 

inexistência de testamento, expedida pela ANOREG-MT, em nome dos 

falecidos. 6. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo para as 

primeiras declarações, a inventariante poderá requerer a conversão do 

inventário para o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 659) ou comum 

(CPC, art. 664), mediante a apresentação de acordo de partilha, 

acompanhado dos necessários instrumentos de procuração de todos os 

herdeiros. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009105-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA DE FATIMA GUIMARAES (REQUERENTE)

ANTONIO GUIMARAES SOBRINHO (REQUERENTE)

INES MARIA GUIMARAES (REQUERENTE)

JAMIL BENEDITO GUIMARAES (REQUERENTE)

EVERALDO JORGE GUIMARAES (REQUERENTE)

EVALDO THADEU GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MAURO MAIA DA VEIGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009105-77.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: EVERALDO JORGE GUIMARAES, EVALDO THADEU 

GUIMARAES, ANTONIO GUIMARAES SOBRINHO, INES MARIA 

GUIMARAES, JAMIL BENEDITO GUIMARAES, ILZA DE FATIMA 

GUIMARAES REQUERIDO: EDSON MAURO MAIA DA VEIGA Vistos. Defiro 

a gratuidade processual postulada pelos requerentes, nos termos do art. 

98 e 99, do Código de Processo Civil. Associe-se este incidente ao 

Processo da Ação de Inventário nº 1035626-64.2017.8.11.0041, 

identificado no preâmbulo da petição inicial. Após, intime-se o inventariante 

e todos os herdeiros e meeiro, se for o caso, para se manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Havendo interesse de incapazes, dê-se vista 

ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1052220-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRIGITE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR CAROLINO (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

DEIBETANIA APARECIDA XAVIER CAROLINO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1052220-85.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: BRIGITE PEREIRA DE ALMEIDA ESPÓLIO: DEVAIR 

CAROLINO Vistos. Indefiro o requerimento retro, uma vez que já foi 

determinada a expedição de ofício em decisão constante do id. 29294355, 

o que deve ser logo cumprido pela Secretaria desta Vara Judicial, tendo 

em vista o prazo decorrido. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016061-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES ALVES DOS SANTOS OAB - 616.122.511-53 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1016061-12.2020.8.11.0041. REQUERENTE: S. D. S. B. PROCURADOR: 

LOURDES ALVES DOS SANTOS Vistos. Stephani dos Santos assistida 

por Lourdes Alves dos Santos Nascimento, devidamente qualificada, 

formulou o presente pedido de Autorização Judicial, com expedição de 

Alvará, para o fim de levantamento e saque de valores, em conta corrente 

ou aplicações financeiras, de titularidade de Maria de Fátima Alves dos 

Santos, genitora da requerente, falecida em 02 de julho de 2018, sob os 

fundamentos lançados na inicial. É o breve relatório. D E C I D O. Os 

documentos aportados comprovam que a requerente tem legitimidade para 

formular este pedido, visto que era filha da falecida (id. 31084512). 

Ademais, consta na certidão de óbito (id. 31084539) que a de cujus era 

divorciada e deixou apenas uma filha, o que confirma ser a requerente a 

única legitimada ao pedido constante dos autos. Dessa forma, estando 

satisfeitas as exigências legais, defiro o pedido de alvará formulado na 

inicial, autorizando o levantamento e saque dos valores em conta 

bancária, provenientes de aplicações financeiras ou conta corrente, da 

falecida Maria de Fátima Alves dos Santos, em favor da requerente 

Stephani dos Santos. Proceda-se com a consulta de saldo bancário da de 

cujus, nas instituições financeiras indicadas inicialmente, por meio do 

BACENJUD. Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o alvará e 

arquive-se, com as baixas pertinentes. Sem custas, porque defiro o 

requerimento de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. P. I. C. Cuiabá/MT, 22 de abril 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0027247-64.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA ANTUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

MARILZA ANTUNES RODRIGUES HARABARA (REQUERENTE)

LUARA BEZERRA RODRIGUES (REQUERENTE)

BRENO BEZERRA RODRIGUES (REQUERENTE)

BRUNO NAVES RODRIGUES (REQUERENTE)

WALTERBRAS ANTUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

GISELY RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

DANIEL RODRIGUES ROSA (REQUERENTE)

MARIA GONCALVES BEZERRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE FERREIRA AQUINO PEREIRA LOPES OAB - MT2701-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE NILZA ANTUNES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0027247-64.2011.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARILZA ANTUNES RODRIGUES HARABARA, MARISTELA 

ANTUNES RODRIGUES, DANIEL RODRIGUES ROSA, CARLOS ALEXANDRE 

RODRIGUES SILVA, LUIZ FERNANDO RODRIGUES SILVA, GISELY 

RODRIGUES SILVA, WALTERBRAS ANTUNES RODRIGUES, BRUNO 

NAVES RODRIGUES, BRENO BEZERRA RODRIGUES, LUARA BEZERRA 

RODRIGUES, MARIA GONCALVES BEZERRA RODRIGUES REQUERIDO: 

ESPOLIO DE NILZA ANTUNES RODRIGUES Vistos. Verifica-se da presente 

demanda que a sentença exarada junto ao id. 25354101 condicionou a 

expedição dos respectivos formais de partilha, mediante a apresentação 

dos documentos relacionados nos itens “1”, “2” e “3”, que seriam a 

comprovação do recolhimento ou isenção do ITCD, a juntada da certidão 

negativa de débitos expedida pela SEFAZ/MT e o recolhimento da taxa 

judiciária. Na movimentação junto ao id. 25354153 consta o comprovante 

de recolhimento das custas processuais. Em id. 25354168 está acostada 

a certidão negativa expedida pela SEFAZ. Por fim, a comprovação do 

recolhimento do ITCD no id. 28894803. Sendo assim, atendida todas as 

determinações em sede de sentença, determino que se expeçam os 

formais de partilha. Outrossim, tendo em vista que a referida sentença do 

id. 25354101 foi lançada como decisão, nesta oportunidade procedo a sua 

juntada com o andamento processual correto, ou seja, SENTENÇA. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

23 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0039167-30.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARUBIA FRANCISCA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS LOUANA MENDES SILVA OAB - MT18941/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0039167-30.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: LARUBIA FRANCISCA PEREIRA 

EXECUTADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Alimentos em que as partes informaram a composição, 

apresentando os termos do acordo para a homologação judicial, conforme 

pode ser visto na movimentação n. 29918775. É o breve relatório. D E C I D 

O. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes no documento 

acostado sob ID. 29918775, para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

passando a fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Por fim, 

declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Proceda-se com necessário à baixa do 

protesto. Expeça-se alvará para liberação dos valores depositados nos 

autos (id. 25305501) em favor da parte credora, com base nos dados 

bancários informados em id. 29918775. Com relação ao veículo FORD 

K/FLEX, PLACA: OAT 1667, referido bem não foi penhorado judicialmente, 

haja vista que já existia uma alienação fiduciária que a gravava, 

inviabilizando o bloqueio judicial. Tanto é, que na pesquisa de id. 

25304983, já existia uma restrição sobre referido bem, e logo abaixo 

tem-se a informação de ser uma alienação fiduciária. Em razão disso, este 

juízo não possui legitimidade para determinar que seja retirada a restrição 

sobre o veículo, já que somente o credor fiduciário o fará, quando 

considerar oportuno, conforme acordo firmado com o devedor fiduciário. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1058959-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI LINS SPALATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA BARTH SPALATTI OAB - MT15243/O (ADVOGADO(A))
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LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SAVERIO SPALATTI (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1058959-74.2019.8.11.0041. REQUERENTE: GISELI LINS SPALATTI 

ESPÓLIO: MARIO SAVERIO SPALATTI Vistos. Acolho a emenda de id. 

28847778. Giseli Lins Spalatti, Veronica Esmeralda Tsukamoto Spalatti de 

Jesus e Vitor Savério Spalatti, devidamente qualificados, formularam o 

presente pedido de Alvará Judicial, para o fim de levantamento e saque 

dos valores, em conta poupança, junto à instituição financeira Cooperativa 

Sicoob, de titularidade de Mario Savério Spalatti, falecido em 23 de agosto 

de 2019, sob os fundamentos lançados na inicial. É o breve relatório. D E C 

I D O. Os documentos aportados comprovam que os requerentes têm 

legitimidade para formular este pedido, como viúva e filhos do falecido. 

Dessa forma, estando satisfeitas as exigências legais, defiro o pedido de 

alvará formulado na inicial, autorizando o levantamento e saque dos 

valores depositados em conta poupança do falecido Mario Savério 

Spalatti, em favor da requerente Giseli Lins Spalatti. Transitada em julgado, 

certifique-se, expeça-se o alvará e arquive-se, com as baixas pertinentes. 

Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000814-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREMBERG DE FIGUEIREDO SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLENE SILVA MIRANDA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000814-93.2017.8.11.0041. AUTOR(A): LAUREMBERG DE FIGUEIREDO 

SALES REU: GISLENE SILVA MIRANDA Vistos. Lauremberg de Figueiredo 

Sales aforou a presente Ação de Revisão de Alimentos c/c 

Regulamentação de Visitas da infante Geniffer da Silva Figueiredo Sales, 

em face de Gislene Silva Miranda. No id. 6779840 consta Termo de 

Audiência de Conciliação, devidamente homologado, em que as partes 

acordaram sobre os seguintes termos: “a) o requerente pagará pensão 

alimentícia para a menor Geniffer da Silva Figueiredo Sales no percentual 

de 32% (trinta e dois por cento) do salário mínimo, até o dia 10 (dez) de 

cada mês (...); b) o requerente também ficará responsável pelo pagamento 

do plano de saúde da Unimed que está em nome da menor; c) eventuais 

despesas com medicamentos e materiais escolares serão divididos na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada genitor.” As partes 

resolveram estabelecer provisoriamente que: a) a menor ficará em 

semanas alternadas na casa de cada genitor. O genitor em uma semana 

buscará a filha no final do horário escolar e a genitora, na outra semana 

buscara a filha na escola, desta forma a alternância de visitas ocorrerá 

sempre no final da aula da menor, nas segundas-feiras; b) em dia de Natal 

a menor ficará um ano com a genitora e no próximo ano com o genitor, 

iniciando-se com a genitora; no dia de Ano Novo a menor ficará um ano 

com a genitora e no outro ano com o genitor (sempre alternando Natal e 

Ano Novo); c) no aniversário da menor, esta ficará cada ano com um 

genitor, iniciando com a mãe; d) pretendem a suspensão do processo pelo 

prazo de 03 (três) meses, em relação à regulamentação de visitas; e) 

requerem ainda a realização do estudo psicossocial pela equipe do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que os 

profissionais avaliem a adaptação da criança e dos pais com a nova 

convivência.” Nos ids. 8107690/12870868 consta Relatório de Estudo 

Psicossocial realizado com as partes. O Ministério Público opinou pela 

designação de audiência de instrução e julgamento (id. 14359782). É o 

relatório. D E C I D O. Pois bem, o pedido inicial do presente feito era a 

revisão dos alimentos e a regulamentação das visitas. Em audiência de 

conciliação, as partes acordaram sobre o valor da verba alimentar a ser 

pago à infante e previamente acordaram sobre a guarda de forma 

“alternada”; ou seja, não foram suficientes as formas previstas na lei 

(guarda unilateral ou guarda compartilhada). A verdade é que se os pais 

não se dispuserem a procurar o melhor para os filhos, e se respeitarem 

mutuamente, cada um reconhecendo o direito do outro e sobretudo o 

direito do filho, não será a forma de guarda estabelecida que irá resolver. 

Saliento que com relação aos alimentos, tal questão já foi acordada e 

homologada anteriormente (id. 6779840), estando pendendo de análise 

apenas a questão da guarda, tendo em vista que o acordo foi provisório, 

aguardando a realização do estudo psicossocial realizado com as partes. 

Consta do relatório psicossocial realizado com a requerida, e 

posteriormente com o requerente, que o acordo feito entre as partes com 

relação à guarda da infante não estava sendo cumprido, o que ficou 

demonstrado que a experiência não se revelou satisfatória. Vejamos: “(...) 

de acordo com relatos da requerida, a mesma informa que, apesar da 

solicitação do requerente em obter a guarda compartilhada da filha das 

partes, o mesmo não está se organizando para as responsabilidades que 

essa modalidade requer em relação à sua retina e a rotina da criança.” 

“(...) de acordo com relatos do requerente, mesmo após a regulamentação 

das visitas, estas não ocorreram da forma como haviam acordado, onde a 

criança deveria passar uma semana com cada genitor. Diante do 

impedimento, o requerente novamente busca garantir o direito a ter 

convivência com a criança. (...) o requerente deseja que a convivência 

seja retomada e que estas poderiam ocorrer em finais de semanas 

alternados.” Aliado a isso, vê-se que o requerido manifestou seu desejo 

em regulamentar o convívio paterno em finais de semanas alternados, 

datas comemorativas e férias escolares (id. 12870868), situação que 

permite entender que até mesmo o genitor não tenha se adaptado à 

aguarda na forma alternada. Assim, defiro a guarda de Geniffer da Silva 

Figueiredo Sales na forma compartilhada, com a residência fixa no lar 

materno, e fixo o período de convivência paterna, em finais de semana 

alternados, das 18h00min da sexta-feira às 18h00min do domingo, e uma 

vez por semana, na quarta feira, buscando e levando a criança à escola, 

e ainda, na primeira metade das férias escolares, tanto do meio como de 

final de ano; passará também com o pai os dias dos pais e natal dos anos 

pares, e festividades de virada de ano nos anos ímpares. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido, para o fim de conceder a guarda 

da infante Geniffer da Silva Figueiredo Sales na forma compartilhada, com 

o direito de convivência do pai na forma acima. Ainda, consigno que o 

valor dos alimentos pagos pelo requerente a filha, foi homologado no id. 

6779840, no percentual de 32% (trinta e dois por cento) do salário mínimo, 

até o dia 10 (dez) de cada mês, bem como o pagamento de plano de 

saúde e 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. Por fim, 

declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, certifique-se e arquive. Sem custas. P. 

I. C. Cuiabá, MT, 23 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035047-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERARDO GOMES OAB - MT3587-O (ADVOGADO(A))

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO MORAIS GOMES OAB - MT22449-O (ADVOGADO(A))

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAIZE AUXILIADORA DIAS PINTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1035047-19.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: LUIS CARLOS 
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DIAS PINTO Parte Requerida: REQUERIDO: ELAIZE AUXILIADORA DIAS 

PINTO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS 

PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: LUIS 

CARLOS DIAS PINTO, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): 

ELAIZE AUXILIADORA DIAS PINTO, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR 

QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E 

PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA 

ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA: 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Elaize 

Auxiliadora Dias Pinto até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curador na pessoa de seu filho Luiz Carlos Dias Pinto, com 

fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do 

curador nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (filho da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do Curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 22 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032863-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

ANILCE ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

ROSARIA ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

GISLAINE ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

CLAUDINEY BASTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

CLEONICE CASSEMIRA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING (REQUERENTE)

ONEIDE MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

CARLA ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

ANA DA SILVA MAGALHAES DE ARRUDA (INVENTARIANTE)

CLEBER ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

CAMILA ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CONCEIÇÃO DE ARRUDA (REQUERIDO)

NELSON ALVES DE ARRUDA (DE CUJUS)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA OAB - MT23443/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1032863-22.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atento ao certificado no Id 30781484, e, 

considerando ainda o postulado no Id 27450579, para que não se cogite 

de nulidade oportunizo, conforme pretendido, a manifestação do herdeiro 

Manoel Conceição de Arruda, sobre o plano de partilha apresentado nos 

autos, Id 25361061, no prazo de quinze dias, e, em seguida, havendo ou 

não manifestação, certificando em caso de inércia, intime-se inventariante 

para que manifeste em quinze, ratificando ou retificando o plano de 

partilha, podendo requerer/providenciar o que mais de direito à conclusão 

deste processo. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1055575-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA APARECIDA RIBEIRO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1055575-06.2019.8.11.0041 Ação: 

Alimentos com pedido de tutela de urgência Vistos, etc... Aguarde-se o 

decurso do prazo da intimação dos d. patronos dos Requerentes, no Id n. 

30363156, para manifestarem acerca da certidão negativa de Id n. 

30339639, afim de indicar o endereço atualizado do Requerido. Se 

decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

intime-se, pessoalmente, a representante legal dos Requerentes, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicarem o endereço atualizado do Requerido 

para fins de prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Não sendo a representante legal dos Requerentes 

encontrada para intimação pessoal, intime-a, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem o endereço 

atualizado do Requerido para fins de prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção e arquivamento. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) 

expedido(s) nestes autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser 

cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e 

artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que as ações 

de competência desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são 

sempre de casos especiais que em sua maioria envolve interesse de 

menores e incapazes e são de cunho de ações de Estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações e 

citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014435-58.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. T. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI OAB - MT6796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. B. (EXECUTADO)

M. F. D. C. K. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192-O (ADVOGADO(A))

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))
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STEFFANY FERREIRA DE CARVALHO OAB - MT18641-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0014435-58.2009.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: GABRIELA TOLIO FERRARI Endereço: RUA 

FLORIANO PEIXOTO, N 861, AP. 1401, EDF MEDITERRANEE, - DE 653/654 

A 995/996, CENTRO, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-460 

REQUERIDO: Nome: ALAIN ROBSON BORGES Endereço: RUA MARECHAL 

FLORIANO PEIXOTO, 861, - DE 997/998 A 1843/1844, DUQUE DE CAXIAS 

II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-395 Nome: MASSA FALIDA DA COTTON 

KIMG LTDA Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do 

autor para CIÊNCIA n expedição e envio do oficio, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044796-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL BARBOSA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1044796-26.2018.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c partilha de bem. 

Vistos, etc... Considerando os termos da Portaria-Conjunta n. 247 com 

nova redação dada pela Portaria-Conjunta n. 249, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para a data 14/07/2020 

às 16:30 horas, mantendo-se inalteradas as determinações contidas na 

decisão de Id. 29190061, providenciando-se a Gestora, a expedição do 

necessário para a devida intimação das partes e realização da audiência. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005017-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDISEIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT25025/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR QUIRINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1005017-30.2019.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Pedido de Partilha de 

Bens Vistos, etc... Considerando os termos da Portaria-Conjunta n. 247 

com nova redação dada pela Portaria-Conjunta n. 249, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), o âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para a data de 

15/07/2020 às 13:30 horas, mantendo-se inalteradas as determinações 

contidas na decisão Id. 27645297, providenciando-se a Gestora, a 

expedição do necessário para a devida intimação/citação das partes e 

realização da audiência. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008593-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IURY DA COSTA E FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGIA MICHELLE LIMA DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1008593-31.2019.8.11.0041 Ação: 

Regulamentação do Direito de Guarda e Pensão Alimentícia Vistos, etc... 

Aguarde-se o decurso do prazo da intimação do d. patrono do 

Requerente, no Id n. 30447439, para manifestar acerca da certidão 

negativa de Id n. 30438713, afim de informar qual o horário mais indicado 

para localizar a Requerida em sua residência. Se decorrido o prazo sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, intime-se, pessoalmente, o 

Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar qual o horário 

mais indicado para localizar a Requerida em sua residência, sob pena de 

extinção e arquivamento. Não sendo o Requerente encontrado para 

intimação pessoal, intime-o, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informar qual o horário mais indicado para 

localizar a Requerida em sua residência, sob pena de extinção e 

arquivamento. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) 

nestes autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por 

Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do 

Código de Processo Civil, levando em conta que as ações de competência 

desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos 

especiais que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes 

e são de cunho de ações de Estado de conformidade com o ordenamento 

jurídico, devendo as intimações e citações serem feitas sempre na pessoa 

das partes (autor e réu). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1045748-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. N. (REQUERENTE)

R. N. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA AKEMI NOZAKI OAB - 036.095.671-80 (REPRESENTANTE)

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. S. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GAMA NINOW BURIGO OAB - SC16480 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1045748-68.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:PATRICIA AKEMI 

NOZAKI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

ALEXANDRE VIANA POLO PASSIVO: MARCIO LUIS SCHMIDT BECKER 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas - 

AUTOR E REQUERIDO, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Instrução e 

Julgamento Sala: INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - 4ª VARA FAMÍLIA 

CUIABÁ Data: 17/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 
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- CEP: 78049-075 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1023093-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. C. D. A. (REQUERIDO)

D. C. D. A. (REQUERIDO)

W. D. A. (DE CUJUS)

A. C. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY CHAMOS DE ARRUDA OAB - MT18853-O (ADVOGADO(A))

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1023093-05.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:HERCILENA 

LOPES e outros (3) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL COSTA 

ROCHA POLO PASSIVO: WILSON DE ARRUDA e outros (3) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 16/06/2020 às 16:00 

horas, mantendo-se inalteradas as determinações contidas no despacho 

de Id. 29951363, providenciando-se a Gestora, a expedição do necessário 

para a devida intimação das partes e realização da audiência. no 

endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA 

MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021395-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO OAB - MT15398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1021395-61.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: JANDIRA PARRA 

NOGUEIRA Parte Requerida: REQUERIDO: JOSE JORGE NOGUEIRA 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: JANDIRA 

PARRA NOGUEIRA, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): JOSE 

JORGE NOGUEIRA, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, 

ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, 

EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. 

ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) 

SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA: Pelo exposto, e mais 

que dos autos consta, decreto a interdição de José Jorge Nogueira até 

eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe curadora na pessoa 

de sua esposa Jandira Parra Nogueira, com fundamento no art. 755, § 1º 

do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da 

incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza 

patrimonial e negocial, para os quais necessitará da curadora nomeada, 

especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam 

de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, 

a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC 

e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, 

sem autorização judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis 

ou de quaisquer natureza, acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a 

proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome 

do interditado, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de 

contas de sua administração, quando solicitada. Dispensada a 

especialização de hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da 

curadora (esposa do interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de 

patrimônio, considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 

e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de 

pessoas naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome 

do interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão 

da necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da 

vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, 

em especial art. 1.782 do Código Civil. Sem prejuízo do acima determinado, 

determino o desentranhamento do documento de Id. 21956012, por não 

pertencer a estes autos, (observando-se que no PJe o desentranhamento 

ocorre mediante exclusão da visualização), com as cautelas de estilo, 

certificando, nos termos da CNGC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 23 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022084-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON BASTOS RIBEIRO OAB - MT25503/O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1022084-08.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: BRAZ ANTONIO 

DAS GRACAS Parte Requerida: REQUERIDO: ANA MARIA DE JESUS 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: BRAZ 

ANTONIO DAS GRACAS, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): 

ANA MARIA DE JESUS, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, 

ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, 

EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. 

ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) 

SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA: Pelo exposto, e mais 

que dos autos consta, decreto a interdição de Ana Maria de Jesus até 
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eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe curador na pessoa de 

seu irmão Braz Antônio das Graças, com fundamento no art. 755, § 1º do 

CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da 

incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza 

patrimonial e negocial, para os quais necessitará do curador nomeado, 

especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam 

de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, 

o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC 

e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, 

sem autorização judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis 

ou de quaisquer natureza, acaso pertencentes à curatelada, e, ainda, a 

proibição do Curador fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome 

da interditada, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de 

contas de sua administração, quando solicitado. Dispensada a 

especialização de hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do 

curador (irmão da interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de 

patrimônio, considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 

e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de 

pessoas naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome 

da interditada, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do Curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 23 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006795-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYGOR FERNANDO GUSMAO FREIRE (REU)

GABRIELLE CAROLINE GUSMAO FREIRE (REU)

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1006795-98.2020.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de Alimentos com pedido de antecipação de tutela. Vistos, 

etc... Considerando os termos da Portaria-Conjunta n. 247 com nova 

redação dada pela Portaria-Conjunta n. 249, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para a data 15/07/2020 

às 16:30 horas, mantendo-se inalteradas as determinações contidas na 

decisão de Id. 29448562, providenciando-se a Gestora, a expedição do 

necessário para a devida citação/intimação das partes e realização da 

audiência. Sem prejuízo das providências acima, oficie-se, com urgência, 

ao empregador do Requerente, conforme solicitado no Id n. 29669512 e 

determinado no Id n. 29448562 para que suspenda o desconto dos 

alimentos em favor dos Requeridos. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016009-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

MARCIO BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

MARCEL BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

HELIDA BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

EDEGARD NOGUEIRA BORGES (ESPÓLIO)

THAIS BRUNO NOGUEIRA BORGES DINIZ (REQUERENTE)

MAGDA SUELI BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

KATIA REGINA BRUNO NOGUEIRA BORGES RIBEIRO (REQUERENTE)

JESSICA PIMENTEL NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

NUBIA BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

OTAVIO BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

AUGUSTO FABIO BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGARD RAMSAY NOGUEIRA BORGES (REQUERIDO)

MARILDANETE RAMSAY GARCIA (REQUERIDO)

PRISCILLA RAMSAY NOGUEIRA BORGES LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1016009-16.2020.8.11.0041 Ação: 

Sobrepartilha Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se que se trata 

de sobrepartilha dos bens/patrimônio em face do óbito de EDEGARD 

NOGUEIRA BORGES, Id 31071406, tendo sido comprovado o pagamentos 

das custas/taxas, Id 31261800, sem prejuízo de eventual necessidade de 

complementação, bem como comprovada, ainda, a inexistência de registro 

de testamento em nome do de cujus, conforme aferido no Id 31071422 - 

Pág. 1. Assim sendo, e, considerando o que consta dos autos até o 

momento, a sobrepartilha pode ser processada pelo rito de arrolamento 

comum, ressalvada necessidade de conversão para arrolamento sumário 

ou inventário ordinário. Ao menos por ora, ressalvada eventual 

necessidade de alteração, permanece como inventariante a Requerente 

Magda Sueli Bruno Nogueira Borges, Id 31071422 - Pág. 1, sendo 

dispensável o compromisso, art. 664 do CPC, ressalvando eventual 

necessidade, a ser esclarecida no prazo de cinco dias, caso em que 

poderá comparecer Secretaria desta Vara, aos fins de direito. Consigno, 

ainda, questões relacionadas à eventual isenção/pendência referente a 

débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstam a 

conclusão deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista 

que de acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Outrossim, 

objetivando viabilizar o prosseguimento e conclusão deste processo, 

diante do postulado na inicial, Id 31071406 - Pág. 10, último parágrafo, 

oficie-se ao Ministério da Justiça, nesta oportunidade, somente para que 

informe/esclareça a este Juízo, no prazo de cinco dias, quanto a 

existência e disponibilidade de valores em nome do de cujus EDEGARD 

NOGUEIRA BORGES, CPF: 142.411.531-00, Id 31071406 - Pág. 2, bem 

como no que diz respeito ao(s) beneficiário(s) que consta(m) no referido 

órgão. No mais, depois de cumpridas as determinação, a fim de propiciar a 

análise dos demais pedidos, intime-se a inventariante para que ratifique ou 

retifique o plano de sobrepartilha, e, em seguida, cite(m)-se o(s) 

i n t e r e s s a d o ( s ) / h e r d e i r o ( s ) ,  q u e  n ã o  e s t i v e r ( e m ) 

representado(s)/assistido(s), pelo(s) mesmo advogado(s)/defensor(a) da 

inventariante, bem como por edital, eventuais interessados não 

identificados, se for o caso, nos termos dos artigos 256 e 257 do CPC, 

oportunizando manifestação em 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise dos demais pedido e/ou quanto ao 

imediato julgamento/homologação. Às providências, com prioridade de 

tramitação, em observância do art. 1.048, I e § 2º, do CPC, Id 

31071406-Pág. 1. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001486-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRISMARIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO PEREIRA DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001486-67.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Não obstante o pedido de partilha/adjudicação 

apresentado/reiterado no Id 29608841, para que possa haver análise 

quanto ao julgamento/homologação, primeiramente, esclareça a 

inventariante, no prazo de quinze dias, quanto à comprovação de 

inexistência de registro de testamento em nome do de cujus, nos termos 

do Provimento 56/2016 do CNJ, e, conforme determinado por este Juízo no 

Id 11528585 - Pág. 2, tudo sob pena de não acolhimento do pedido 

formulado nos autos. Após, voltem imediatamente conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1022880-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA OLIVEIRA MARTINS DO ROSARIO (REQUERENTE)

M. M. G. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO GOMES DO ROSARIO JUNIOR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1022880-96.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o noticiado e postulado pela 

inventariante no Id 28996212, bem como tendo em vista a manifestação 

ministerial de Id 30650160, e, principalmente objetivando agilizar e viabilizar 

a conclusão deste processo, defiro o pedido de Id 28996212. Assim 

sendo, expeça-se ofício ao Banco do Brasil, agência n. 2128-8, CNPJ n. 

00.000.000/4107-64, localizada no endereço Palácio Paiaguás - R. Um, s/n 

- Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, 78050-970, para que 

apresente a este Juízo as informações solicitadas nestes autos quanto ao 

extrato atualizado da conta n. 9470-0, de titularidade do de cujus Augusto 

Gomes do Rosário Junior, “após o mês de Abril/2019 para fins de 

cientificar se fora creditado o valor correspondente a restituição do 

imposto de renda no valor de R$ 8.081,26 (oito mil e oitenta um reais e 

vinte seis centavos).” Oficie-se, fixando o prazo de cinco dias para 

resposta, sob as penas da lei, bem como, para o regular prosseguimento 

deste processo, providencie-se o que ainda necessário à avaliação 

judicial determinada no Id 26077508 - Pág. 1. Em seguida, cumpridas as 

determinações supra, oportunize-se a manifestação da inventariante para 

que apresente, ratifique ou retifique plano de partilha e/ou requerer o que 

mais de direito no prazo de quinze dias, em observância do já determinado 

nos autos anteriormente por este Juízo. Após, havendo interesse de 

incapaz, dê-se nova vista ao Ministério Público, conforme requerido, Id 

24229953 - Pág. 3 e voltem os autos imediatamente conclusos para 

análise quanto ao julgamento/homologação ou ulterior deliberação. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039504-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO TSUGUMITI FUKUHARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SATI FUKUHARA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1039504-26.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos, em atenção ao que 

consta da inicial, Id 23703023, e, ainda, no Id 23704159 - Pág. 5 e Id 

23703305 - Pág. 1, se trata de inventário da de cujus SHIROKO 

FUKUHARA, em relação a quem, entretanto, não se vislumbra nos autos a 

comprovação de inexistência de registro de testamento, nos termos do 

Provimento 56/2016 do CNJ. Assim sendo, para que possa ser analisada a 

possibilidade de prosseguimento do processo e julgamento/homologação, 

necessário, primeiramente, que o inventariante esclareça a situação 

relacionada ao testamento, no prazo de quinze dias, e, em seguida, voltem 

os autos imediatamente conclusos para análise. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023054-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSY ELIZABETH DA COSTA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE CRISTINA ROPCK (REU)

SIMEI DA SILVA BARROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT17000-O 

(ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1023054-08.2019.8.11.0041 Ação: 

Habilitação de Crédito Vistos, etc... Não obstante a concordância da 

inventariante com o pedido de habilitação, Id 29673320, primeiramente, 

para que não se cogite de nulidade, informe/esclareça a Secretaria 

judicial, se houve a intimação e/ou inércia do(s) herdeiro(s) que não 

esteja(m) representado pelo mesmos advogados da inventariante, Id 

29673322, nos autos do processo principal de número 

1026839-12.2018.8.11.0041, Id 20504349 - Pág. 1. Neste sentido, aliás: “1. 

A habilitação de crédito é a forma pela qual a obrigação do espólio pode 

ser satisfeita de maneira menos onerosa, mas é imprescindível que todos 

os herdeiros concordem com o pagamento. 2. Mesmo que o inventário seja 

um juízo universal, basta que não se verifique a concordância de todas as 

partes, quanto ao crédito a ser habilitado, para que haja a remessa da 

questão às vias ordinárias..Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento, 

Nº 70082559352, TJRS, Julgado em: 17-12-2019) Ainda: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. INCIDENTE PROCESSUAL 

QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 642 

A 644 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS COM 

O PEDIDO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70081674764, 

TJRS, Julgado em: 25-09-2019) Após, cumprida a determinação supra, o 

que também, se possivel, poderá ser esclarecido/comprovado pela 

inventariante no que diz respeito à concordância de todos os interessados 

e/ou certificando a Secretaria, ainda, quanto a eventual inércia dos 

herdeiros, voltem os autos conclusos para análise. Antes , porém, 

proceda-se, ainda, a retificação da autução, por se tratar de habilitação de 

crédito em inventário/arrolamento. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002620-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LIMA CABRAL (REQUERENTE)

ADRIELE FERREIRA CABRAL (REQUERENTE)

NEWTON GUILHERME L CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT13663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1002620-32.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de Alvará Judicial, proposto por 

Renato Lima Cabral, Newton Guilherme Lima Cabral e Adriele Pereira 

Cabral, todos qualificados nos autos, requerendo a pesquisa e posterior 

levantamentos dos valores eventualmente encontrados de titularidade de 

Jocimar Lima cabral, perante o Banco do Brasil. Instruíram a inicial com os 
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documentos necessários à propositura da ação. Realizada a pesquisa 

BACENJUD, foram encontrados valores inexpressivos (pouca monta), Id n. 

12763919. Diante da inércia dos advogados dos Requerentes, para fins 

de prosseguimento do feito, Id n. 14898368, o Requerente Newton foi 

intimado pessoalmente, porém preferiu o silêncio. Já os demais 

Requerentes (Renato e Adriele), não foram encontrados para intimação 

pessoal, Id n. 18090765, sendo então, intimados por edital, porém nada 

manifestaram, Id n. 24586354. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Conforme se observa, o processo está 

paralisado desde novembro/2018, Id n. 16592129, sem qualquer 

providência pelos Requerentes para dar prosseguimento ao feito, o que 

resulta mais do que evidenciada a ausência de interesse. Além do mais, 

no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil está previsto que o Juiz 

não resolverá o mérito quando: “por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. 

No caso, o que se tem é que o processo está paralisado e, desde então, 

não houve nenhuma manifestação/providência efetiva quanto ao 

prosseguimento destes autos por parte dos Requerentes. Extrai-se da 

jurisprudência: “Inerte o exequente por mais de 30 (trinta) dias, não 

promovendo as diligências e os atos necessários que lhe cabem para o 

regular prosseguimento do processo, mesmo intimado pessoalmente, 

impõe-se a extinção do feito. Evidente abandono de causa. Cumprimento 

de todas as determinações do CPC, notadamente o que disposto no art. 

267, inciso III e parágrafos 1º e 2º. 2. Inaplicável a disposição da Súmula 

240 do STJ ao caso, pois um dos executados é revel e o outro 

representado por curador especial. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME”. 

(RAC 70030186522, Nona Câmara Cível, TJRS, Julgado em 08/07/2009). 

Ainda: “(...) A máquina judiciária não pode ficar paralisada pela inércia do 

autor na realização de providências que são de sua iniciativa, porquanto o 

princípio do impulso oficial não é absoluto. Quedando-se inerte, após a sua 

intimação pessoal o autor contribuiu para a extinção do processo, nos 

termos do art. 267, III, do CPC. (TJ-MG - AC: 10699120030050001 MG, 

Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 28/08/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2014)”. Assim 

sendo, considerando, portanto, o manifesto desinteresse dos 

Requerentes, impõe-se a extinção do feito, pois, nada foi providenciado 

até o momento para fins de viabilizar o prosseguimento e encerramento 

deste processo. Dito isso, não se pode olvidar ainda que por regra e 

exigibilidade decorrentes dos pressupostos processuais de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, os autos não poderão 

permanecer, eternamente, sem que os interessados efetivem o seu trâmite 

exigido por lei, pois, tal inércia prejudica inclusive o serviço judicial, 

(prestação jurisdicional) e ocupa o tempo dos servidores (relatórios, etc) 

sem nenhum resultado prático positivo. Ressalto, ainda, que a presente 

sentença é prolatada até mesmo em observância das metas estipuladas 

pelo CNJ e pela Corregedoria do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

inclusive através do Ofício Circular 725/2013, no sentido de 

racionalizar/diminuir o congestionamento do estoque de processos, que se 

encontram paralisados e sem possibilidade de prosseguimento, visando, 

primordialmente, alcançar o direito constitucional dos jurisdicionados 

quanto à duração razoável do processo na Justiça. Pelo exposto, 

cumprindo à Justiça os atos necessários ao trâmite processual e 

inexistindo a contrapartida à finalização pela parte interessada, resta ao 

Juízo, tão somente, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em 

razão da falta de interesse, e inclusive pela inexistência dos requisitos 

essenciais ao trâmite regular do processo, bem como em razão, portanto, 

da própria elementar do art. 485, III, do Código de Processo Civil, e, em 

observância das Metas do CNJ e da Corregedoria do e. TJMT. Sem custas 

nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo e as devidas 

baixas e anotações. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1015239-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO(A))

NELSON FLAUSINO JUNIOR OAB - 703.423.341-15 (REPRESENTANTE)

FATIMA ALMADA FLAUSINO OAB - 314.539.021-04 (REPRESENTANTE)

ALEXANDRE ALMADA FLAUSINO OAB - 215.073.478-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1015239-23.2020.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Alexandre Almada Flausino, Fátima Almada 

Flausino e Nelson Flausino Júnior, devidamente qualificados na inicial, 

objetivando o levantamento de valor deixado pelo “de cujus” Nelson 

Flausino junto ao Banco Bradesco, por serem os herdeiros/filhos e viúva 

do falecido. Instruíram a inicial com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Indeferida a justiça gratuita, Id. 30967874, acostaram 

guia e comprovante de pagamento das custas/despesas processuais, Id. 

31079781. Vieram-me os autos conclusos. Relatei. Fundamento e decido. 

De plano, indefiro o pedido “a” do Id. 30919478 - página 2, quanto à 

expedição de ofício à instituição bancária para transferência do valor a 

ser levantado, visto que não é diligência do Juízo, podendo as partes, 

querendo, procederem as providências necessárias à remessa do alvará 

ao Banco Bradesco. Dito isso, oportuno consignar que, o alvará, tem o 

sentido de autorização e não de mandado, por ser uma faculdade ou 

permissão ao interessado, para a prática de um ato, sem obrigá-lo à 

utilização do instrumento. Outrossim, o pedido pode ser deferido mediante 

simples alvará judicial, uma vez que da análise dos autos, constata-se que 

os Requerentes são os únicos herdeiros e viúva do falecido. Além do 

mais, restou comprovado nos autos o valor de titularidade do falecido 

perante o Banco Bradesco, Id. 30920531. Pelo exposto, e considerando 

tudo o mais que dos autos consta, defiro o pedido de expedição de alvará 

judicial, autorizando os Requerentes, em observância aos dados 

bancários apresentados no Id. 30919478 - página 2, a procederem ao 

levantamento/saque do valor que se encontra perante ao Banco 

Bradesco, Id. 30920531, com os acréscimos que houver em nome do 

falecido Nelson Flausino. Custas já pagas. Expeça-se imediatamente o 

necessário, por não verificar controvérsia, ou prejuízo ao imediato 

cumprimento desta decisão. Após, arquivem os autos com as cautelas de 

estilo. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033836-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. M. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENNA FERNANDES GODOY OAB - MT18892-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. M. P. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1033836-74.2019.8.11.0041. AUTOR(A): TEOCLES ANTUNES MACIEL 

NETO REU: RITA DE CASSIA MENDONCA PLECH Vistos, etc. Ante a 

certidão de Id. 31226138, redesigno audiência de tentativa de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 29/06/2.020, às 17:00horas . Cite-se a 

requerida e intimem-se as partes, cientificando o requerente para 

comparecer à audiência acompanhado de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio deposito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do feito, e dos requeridos em confissão e revelia. 

Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida contestar, desde 

que o faça por meio de advogado, passando-se em seguida à oitiva de 

testemunhas e à prolação da sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 

de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0005461-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. F. (EXEQUENTE)

J. F. D. A. (EXEQUENTE)

J. F. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES OAB - MT17401-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. D. A. (EXECUTADO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS 

FERNANDO VOTO KIRCHE PROCESSO n. 0005461-85.2016.8.11.0041 

Valor da causa: R$ 10.560,00 ESPÉCIE: [Alimentos, Guarda, 

Regulamentação de Visitas]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: CELIA DE FRANCA Endereço: desconhecido Nome: 

JANSON FRANÇA DE ARRUDA Endereço: desconhecido Nome: 

JANDERSON FRANÇA DE ARRUDA Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: Anderson Batista Dias de Arruda Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE 

AUTORA, acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: 

xx E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIRELLA 

JENNIFFER DE SIQUEIRA EUGENIO, digitei. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022256-74.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NAKAMUTA IZAWA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MASSAYUKI IZAWA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO OAB - MT22061-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS HELENA MARQUES DE SOUZA OAB - MT6897-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0022256-74.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RODRIGO 

NAKAMUTA IZAWA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROBERTO 

MASSAYUKI IZAWA Vistos, etc. Arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas. Cumpra – se. Cuiabá, 22 de abril de 2.020. Luis Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022256-74.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NAKAMUTA IZAWA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MASSAYUKI IZAWA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO OAB - MT22061-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS HELENA MARQUES DE SOUZA OAB - MT6897-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0022256-74.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RODRIGO 

NAKAMUTA IZAWA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROBERTO 

MASSAYUKI IZAWA Vistos, etc. Arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas. Cumpra – se. Cuiabá, 22 de abril de 2.020. Luis Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022256-74.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NAKAMUTA IZAWA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MASSAYUKI IZAWA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO OAB - MT22061-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS HELENA MARQUES DE SOUZA OAB - MT6897-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0022256-74.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RODRIGO 

NAKAMUTA IZAWA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROBERTO 

MASSAYUKI IZAWA Vistos, etc. Arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas. Cumpra – se. Cuiabá, 22 de abril de 2.020. Luis Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1048587-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA ROSANE DE ARRUDA ABREU (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1048587-66.2019.8.11.0041. RECONVINTE: JESSIKA ROSANE DE 

ARRUDA ABREU Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Determino que seja oficiada a Caixa Econômica Federal, solicitando 

informações referente FGTS/PIS, bem como o Banco do Brasil em relação 

ao PASEP, ambos do de cujus, anexando ao oficio o numero do CPF, 

filiação e data de nascimento, no prazo de 10 (dez) dias. Determino a 

realização de consulta junto ao BACENJUD, em nome do falecido. Diante 

do que consta na certidão de óbito, determino a intimação da parte autora 

na pessoa do seu patrono, via DJE, para juntar aos autos certidão de óbito 

e casamento atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, intime a parte 

autora para se manifestar, por fim conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de 

abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1039915-69.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

MATHEUS MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE REGINALDO REIS DA SILVA (REQUERENTE)

NEUSA MENDES DO REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RAMAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1039915-69.2019.8.11.0041. REQUERENTE: NEUSA MENDES DO REGO, 

JOSE REGINALDO REIS DA SILVA, MATHEUS MENDES DA SILVA, 

PATRICIA MENDES DA SILVA REQUERIDO: JOSE RAMAO DA SILVA 

Vistos etc. Determino a intimação da autora na pessoa de seu patrono, via 

DJE, para juntar aos autos os documentos dos veículos (CRLV - 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos), no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003406-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI DE ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

TEREZA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGLIS DAYANE COSTA OLIVEIRA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003406-08.2020.8.11.0041. REQUERENTE: TEREZA SILVA OLIVEIRA, 

MAURI DE ARRUDA OLIVEIRA ESPÓLIO: INGLIS DAYANE COSTA 

OLIVEIRA Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Determino que seja oficiada a Caixa Econômica Federal, solicitando 

informações referente FGTS/PIS, bem como o Banco do Brasil em relação 

ao PASEP, ambos da de cujus, anexando ao oficio o numero do CPF, 

filiação e data de nascimento, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intime a 

parte autora para se manifestar, por fim conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1058279-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DE MELO AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jairo Fernando Gonçalves da Silva (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1058279-89.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAYARA DE MELO AGUIAR 

INVENTARIADO: JAIRO FERNANDO GONÇALVES DA SILVA Vistos etc. 

Comungo com o parecer do Ministério Público, determino a intimação da 

autora na pessoa de seu patrono (Defesoria Pública), via DJE, para juntar 

aos autos certidão de casamento, ou, decisão de reconhecimento de 

união estável, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1035048-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA KAUANY DA SILVA AZEVEDO (REQUERENTE)

VALDECIR GONCALVES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

LUCAS HENRIQUE DA SILVA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDIMARA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1035048-33.2019.8.11.0041. REQUERENTE: VALDECIR GONCALVES DE 

AZEVEDO, CAMILA KAUANY DA SILVA AZEVEDO, LUCAS HENRIQUE DA 

SILVA AZEVEDO REQUERIDO: CLEUDIMARA DA SILVA Vistos etc. 

Verifico no Sistema PJE a existencia de processos com as mesmas partes 

e tipo de ação(alvará); 4ª Vara de Família processo nº 1033900-84.2019 e 

1ª Vara de Familia processo nº 1022071-09.2019, solicito informações das 

respctivas varas quanto ao andamento das ações, para que não haja 

conflito de decisões, bem como a intimação do patrono para se manifestar. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1018030-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. R. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONICIO DOS REIS SALES OAB - MT5896/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE, 

NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA 

ELETRÔNICO - DJE, PARA INFORMAR CONTA PARA DEPÓSITO DOS 

ALIMENTOS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0048735-07.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. H. K. D. S. (AUTOR(A))

G. S. K. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Cumpra - se o ID n.º 24842906 Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0039106-14.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT8602-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSON FERREIRA BENITES OAB - TO2748-O (ADVOGADO(A))

IVAN SALLES GARCIA OAB - MT8557-O (ADVOGADO(A))

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0039106-14.2010.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IZELIA 

FERREIRA SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANTONIO MARCOS DE 
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SOUZA FREITAS Vistos, etc. Determino que se intime as partes para que 

tomem conhecimento quanto a mídia junta (Id. 25001530), e, caso queiram 

se manifestem no prazo de 05 ( cinco) dias. Após, venham conclusos. 

Cumpra – se. Cuiabá, 04 de abril de 2.020. Luis Fernando Voto Kirche 

Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0039106-14.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT8602-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSON FERREIRA BENITES OAB - TO2748-O (ADVOGADO(A))

IVAN SALLES GARCIA OAB - MT8557-O (ADVOGADO(A))

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0039106-14.2010.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IZELIA 

FERREIRA SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANTONIO MARCOS DE 

SOUZA FREITAS Vistos, etc. Determino que se intime as partes para que 

tomem conhecimento quanto a mídia junta (Id. 25001530), e, caso queiram 

se manifestem no prazo de 05 ( cinco) dias. Após, venham conclusos. 

Cumpra – se. Cuiabá, 04 de abril de 2.020. Luis Fernando Voto Kirche 

Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0039106-14.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT8602-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSON FERREIRA BENITES OAB - TO2748-O (ADVOGADO(A))

IVAN SALLES GARCIA OAB - MT8557-O (ADVOGADO(A))

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0039106-14.2010.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IZELIA 

FERREIRA SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANTONIO MARCOS DE 

SOUZA FREITAS Vistos, etc. Determino que se intime as partes para que 

tomem conhecimento quanto a mídia junta (Id. 25001530), e, caso queiram 

se manifestem no prazo de 05 ( cinco) dias. Após, venham conclusos. 

Cumpra – se. Cuiabá, 04 de abril de 2.020. Luis Fernando Voto Kirche 

Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0039106-14.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT8602-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSON FERREIRA BENITES OAB - TO2748-O (ADVOGADO(A))

IVAN SALLES GARCIA OAB - MT8557-O (ADVOGADO(A))

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0039106-14.2010.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IZELIA 

FERREIRA SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANTONIO MARCOS DE 

SOUZA FREITAS Vistos, etc. Determino que se intime as partes para que 

tomem conhecimento quanto a mídia junta (Id. 25001530), e, caso queiram 

se manifestem no prazo de 05 ( cinco) dias. Após, venham conclusos. 

Cumpra – se. Cuiabá, 04 de abril de 2.020. Luis Fernando Voto Kirche 

Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0039106-14.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT8602-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSON FERREIRA BENITES OAB - TO2748-O (ADVOGADO(A))

IVAN SALLES GARCIA OAB - MT8557-O (ADVOGADO(A))

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0039106-14.2010.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IZELIA 

FERREIRA SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANTONIO MARCOS DE 

SOUZA FREITAS Vistos, etc. Determino que se intime as partes para que 

tomem conhecimento quanto a mídia junta (Id. 25001530), e, caso queiram 

se manifestem no prazo de 05 ( cinco) dias. Após, venham conclusos. 

Cumpra – se. Cuiabá, 04 de abril de 2.020. Luis Fernando Voto Kirche 

Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 0017980-44.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON OAB - MT6363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. C. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS OAB - MT3098-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0017980-44.2006.8.11.0041. REQUERENTE: ROSANGELA APARECIDA 

PADILHA REQUERIDO: EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA Vistos, etc. As 

partes aditaram o acordo homologado anteriormente com relação à divisão 

patrimonial (ID n.º 24948484). Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

HOMOLOGO por SENTENÇA (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado (ID 

n.º 24948484)., para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

extinguindo a presente com resolução do mérito. Custas na forma 

acordada. Após, retorne – se ao arquivo. P.I.C. Cuiabá-MT, 04 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 0017980-44.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON OAB - MT6363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. C. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS OAB - MT3098-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0017980-44.2006.8.11.0041. REQUERENTE: ROSANGELA APARECIDA 

PADILHA REQUERIDO: EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA Vistos, etc. As 

partes aditaram o acordo homologado anteriormente com relação à divisão 

patrimonial (ID n.º 24948484). Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

HOMOLOGO por SENTENÇA (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado (ID 

n.º 24948484)., para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

extinguindo a presente com resolução do mérito. Custas na forma 

acordada. Após, retorne – se ao arquivo. P.I.C. Cuiabá-MT, 04 de abril de 
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2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0021301-09.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. C. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Cumpra - se o ID n.º 24810370 Cuiabá-MT, 04 de abril de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0029108-22.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANTOS DAMACENO DE FACCIO ALVES OAB - MT7065-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. A. P. (REU)

R. D. A. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

R. C. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

R. D. A. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

R. D. S. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

R. P. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO DA CUNHA MACEDO OAB - MT7077-O (ADVOGADO(A))

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT9116-B (ADVOGADO(A))

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0029108-22.2010.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUCIENE 

BARBOSA DE CARVALHO REU: RICARDO DE ANDRADE PORTO, REBECA 

PORTO DE ANDRADE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RACHEL DE 

ANDRADE PORTO, RODRIGO DE SA PORTO, RAISSA CARVALHO PORTO, 

RONDON DE ANDRADE PORTO Vistos, etc. Determino a intimação da parte 

autora para que querendo apresente Impugnação à Contestação (Id. 

30050578) e documentos apresentados pelos requeridos: RACHEL DE 

ANDRADE PORTO e RICARCO DE ANDRADE PORTO, no prazo de 15 

(quinze) dias (Artigo 350 CPC). Após, venham conclusos. Cumpra - se. 

CUIABÁ, 4 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1004218-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA REGINA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN MAURICIO DA SILVA QUEIROZ OAB - MT26777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004218-50.2020.8.11.0041. Vistos, etc. Intime-se a parte Autora, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, inclua o Senhor Josenil Batista Miranda 

(ID n.º 28736206) no polo ativo da ação, com o respectivo instrumento 

procuratório, possibilitando a homologação do acordo, ou insira no polo 

passivo o cônjuge varão, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 

321 do C.P.C.). Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de 

abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1040781-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL SOARES DA SILVA PLEFH (REQUERENTE)

NEIDE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1040781-14.2018.8.11.0041. REQUERENTE: NEIDE SOARES DA SILVA, 

ISABEL SOARES DA SILVA PLEFH REQUERIDO: JOSE SOARES DA SILVA 

Vistos etc. Determino a intimação da requerida na pessoa de seu patrono, 

via DJE, para manifestar em relação as informações nos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias. Não havendo manifestação do patrono da requerida, 

certifique-se senhor gestor. Após, determino a intimação pessoal das 

parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestando sobre informações nos autos. Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 15 

dias. Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, 

não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1049338-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO FERREIRA (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

MARIA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

MARCIA CRISTINA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINES ALVES RODRIGUES OAB - 551.544.921-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1049338-53.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARCIA CRISTINA ALVES 

FERREIRA, ANTONIO CARLOS FERREIRA, JOSE CONCEICAO FERREIRA, 

MARIA ALVES FERREIRA REPRESENTANTE: MARINES ALVES 

RODRIGUES Vistos etc. Determino a intimação da requerida na pessoa de 

seu patrono, via DJE, para manifestar em relação as informações nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias. Não havendo manifestação do patrono 

da requerida, certifique-se senhor gestor. Após, determino a intimação 

pessoal das parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestando sobre informações nos autos. Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016021-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIS ISAQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZENAIDE TOMAZ ISAQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1016021-64.2019.8.11.0041. REQUERENTE: WASHINGTON LUIS ISAQUE 

REQUERIDO: MARIA ZENAIDE TOMAZ ISAQUE Vistos etc. Determino a 

intimação da requerida na pessoa de seu patrono, via DJE, para 

manifestar em relação as informações nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias. Não havendo manifestação do patrono da requerida, certifique-se 

senhor gestor. Após, determino a intimação pessoal das parte autora para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando 

sobre informações nos autos. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 15 dias. Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 
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manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0012559-39.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JISLANE AQUINO DA SILVA (RECONVINTE)

JORGE GUSTAVO SILVA DE ALMEIDA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORCIMARIO DE ALMEIDA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0012559-39.2007.8.11.0041. Vistos, etc. Cumpra-se o ID n.º 24876562. 

Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003718-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA SILVA AZEVEDO (REQUERENTE)

CAMILA KAUANY DA SILVA AZEVEDO (REQUERENTE)

VALDECIR GONCALVES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VENERO DA SILVA OAB - MT25541/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003718-81.2020.8.11.0041. REQUERENTE: VALDECIR GONCALVES DE 

AZEVEDO, LUCAS HENRIQUE DA SILVA AZEVEDO, CAMILA KAUANY DA 

SILVA AZEVEDO Vistos, etc. Alvará Judicial. Trata – se de ALVARÁ 

JUDICIAL interposto por VALDECIR GONCALVES DE AZEVEDO, LUCAS 

HENRIQUE DA SILVA AZEVEDO e CAMILA KAUANY DA SILVA, 

objetivando a concessão de medida judicial para autorização de 

transferência do veículo marca/modelo VW/ SPACEFOX TREND GII, cor 

Prata, RENAVAM 00478492243, ano e modelo 2012/2013, em nome 

senhora CLAUDIMARA DA SILVA, falecida em 01 de janeiro de 2019. O 

pedido veio acompanhado de documentos. Conforme informações do 

Detran o veículo registrado em nome da de cujus, foi baixado o gravame 

em 08/06/2017, não havendo restrições conforme informações do 

Detran/MT. “Registro de Baixa de Alienação Fiduciária informado por BCO 

VOLKSWAGEN S.A em 08/06/2017 às 06h17min para CLEUDIMARA DA 

SILVA.” É O RELATÓRIO. DECIDO. Os documentos juntados demostra que 

o senhor VALDECIR GONCALVES DE AZEVEDO, LUCAS HENRIQUE DA 

SILVA AZEVEDO e CAMILA KAUANY DA SILVA é viúvo e filhos da 

falecida CLAUDIMARA DA SILVA, conforme certidão óbito e documentos 

nos autos, bem como os filho autorizam a transferência para do veículo 

para senhor VALDECIR GONCALVES DE AZEVEDO. Assim sendo, acolho 

a pretensão da parte autora, por Sentença (Artigo 487, I do NCPC), para 

determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a favor do Requerente 

VALDECIR GONCALVES DE AZEVEDO, para que transfira o veículo 

marca/modelo VW/ SPACEFOX TREND GII, cor Prata, RENAVAM 

00478492243, ano e modelo 2012/2013, em nome da falecida 

CLAUDIMARA DA SILVA (CPF 819.010.201-00, para o nome do senhor 

VALDECIR GONCALVES DE AZEVEDO. Autorizando a transferência do 

veículo junto ao Detran/MT. A expedição do presente Alvará Judicial não 

exclui qualquer responsabilidade do veículo junto ao Detran/MT , não quita 

qualquer débito em atraso. Transitado em julgado certifique – se e arquive 

– se, procedendo – se as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 22 

de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1037786-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMARLEY SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

WELLINGTON FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

SUELLEN SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR OAB - MT21870-O (ADVOGADO(A))

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTINHO DE SOUZA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1037786-91.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA SOUZA MACHADO, 

SUELLEN SOUZA MACHADO, ISMARLEY SOUZA MACHADO, 

WELLINGTON FRANCISCO DE SOUZA REQUERIDO: JOSE AUGUSTINHO 

DE SOUZA MACHADO Alvará Judicial. Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL 

interposto por MARIA SOUZA MACHADO, SUELLEN SOUZA MACHADO, 

ISMARLEY SOUZA MACHADO e WELLINGTON FRANCISCO DE SOUZA, 

objetivando a concessão de medida judicial para levantar de valores 

referente a - Crédito no Precatório nº 0070872-04.2016.8.11.0000, junto a 

Vara de Precatório, em nome do senhor JOSÉ AUGUSTINHO DE SOUZA 

MACHADO, (CPF 274.698.081-91), falecida em 22 de fevereiro de 1999. O 

pedido veio acompanhado de documentos. Determinou – se a intimação do 

Departamento Auxiliar da Presidência para que atualize o crédito existente 

no Precatório nº 0070872-04.2016.8.11.0000 em nome do falecido José 

Augustinho de Souza Machado, e após vincule os valores a esse 

processo, sendo vinculados aos autos os valores dos precatório para 

expedição de alvará. É O RELATÓRIO. DECIDO. A documentação juntada 

na inicial comprova que MARIA SOUZA MACHADO, SUELLEN SOUZA 

MACHADO, ISMARLEY SOUZA MACHADO e WELLINGTON FRANCISCO 

DE SOUZA, é viúva e filhos do senhor JOSÉ AUGUSTINHO DE SOUZA 

MACHADO, (CPF 274.698.081-91), falecida em 22 de fevereiro de 1999, 

conforme certidão de óbito e documentos nos autos. Assim sendo, acolho 

a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 487, I do NCPC), para 

determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a favor dos Requerentes 

MARIA SOUZA MACHADO viúva meeira 50% (cinquenta por cento) e, os 

demais herdeiros SUELLEN SOUZA MACHADO, ISMARLEY SOUZA 

MACHADO e WELLINGTON FRANCISCO DE SOUZA o percentual de 

16,66% para cada um, a fim de que efetue o saque dos valores existentes 

nos autos, , em nome do falecido JOSÉ AUGUSTINHO DE SOUZA 

MACHADO, (CPF 274.698.081-91). Diante da manifestação, bem como 

procuração nos autos, determino a transferência dos valores por meio de 

alvará para o titular NIEDERLE E PASQUALOTTO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, CNPJ: 17.914.641/0001-54. Agência: 1695, Op: 003, Conta: 

3115-9, Banco: Caixa Econômica Federal, determinando que apresente em 

30 (trinta) dias comprovante do repasse aos requerentes herdeiros. 

Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0013091-03.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. F. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ OCTAVIO AUGUSTO REZENDE OAB - SP119756-O (ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. G. D. G. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ 0013091-03.2013.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o 

documento expedido de ID 31213725, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para que promova a distribuição da referida Carta Precatória 

no Juízo Deprecado e comprovante nos presentes autos. Cuiabá/MT, 23 

de abril de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011707-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO BATEMARQUE VILELA CARDOSO (REQUERENTE)

M. P. V. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ANDREIA SANTANA DA SILVA OAB - 840.376.521-53 

(REPRESENTANTE)

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE VILELA CARDOSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n° 1011707-75.2019 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que os interessados deixaram de apresentar as declarações 

retificadas, porquanto no curso do processo fora localizado um imóvel 

doado em vida pelo inventariado, bem assim deixaram de atribuir valor aos 

bens inventariados, nos termos do art. 620 do CPC, e, apresentar a 

GIA-ITCD retificada, com a respectiva declaração de isenção/pagamento. 

Desta feita, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam 

regularizadas as situações supra. No alusivo interregno, o inventariante 

deverá colacionar ao feito as certidões atualizadas negativas de dívidas 

expedidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e Prefeitura de Cuiabá/MT 

(débitos gerais), em nome do falecido, assim como as certidões de 

matrícula atualizadas dos bens inventariados. Com o cumprimento da 

determinação supra, conclusos para eventual homologação. Às 

providências. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011285-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

PRISCYLLA EDWIRGES ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

JULYANA ALVES DOS SANTOS PEREIRA FONSECA (REQUERENTE)

VINICIUS PAIM PAES DE MIRANDA (REQUERENTE)

DANYELLI ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUILCE ALVES DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n° 1011285-71.2017 VISTOS, ETC. Preliminarmente, presto, 

nesta data, as informações requisitadas na Reclamação nº 

0016144-71.2020.8.11.0000, registrada na Ouvidoria do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, as quais seguem em anexo. 

Prosseguindo, embora tenha sido realizada reclamação perante a 

Ouvidoria do Tribunal de Justiça, analisando detidamente o feito, constato 

que a inventariante sequer cumpriu a determinação de ID. 18585801, 

porquanto não apresentou aos autos a minuta do plano de partilha, em 

conformidade com o disposto no art. 660 do CPC, bem assim deixou de 

retificar o valor da causa e efetuar as demais providências determinadas 

na alusiva decisão. Nessa toada, não é razoável atribuir a morosidade da 

duração processual unicamente ao Poder Judiciário, eis que, consoante 

dispõe o novo Código de Processo Civil, os sujeitos deverão cooperar 

para a rápida solução do litígio. Desta feita, tendo em vista que é 

impossível empreender prosseguimento no feito sem o implemento da 

determinação suso mencionada, determino a intimação da inventariante 

para que no prazo de 60 (sessenta) dias, cumpra, integralmente a 

determinação supra destacada, sob pena de remoção do encargo. No 

alusivo interregno, deverão ser colacionadas ao feito as certidões 

atualizadas negativas de dívidas expedidas pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e 

Prefeitura de Cuiabá/MT (débitos gerais), em nome da falecida, assim 

como as certidões de matrícula atualizadas dos bens inventariados. No 

prazo supra, a inventariante deverá diligenciar e esclarecer quanto à 

quitação no que atine à dívida deixada pela falecida em instituição 

bancária, informada na exordial. Sem prejuízo, renove-se o expediente 

encaminhado ao Tribunal de Justiça deste Estado, solicitando informações 

quanto ao depósito na Conta Única do Poder Judiciário, dos valores 

noticiados no ID. 24251170. Às providências. Cuiabá/MT, 23 de abril de 

2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000382-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MOREL MATCIULEVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO OAB - MT16740 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL MATCIULEVICZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1000382-03.2018.8.11.0021 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 31425518, bem como 

para comparecer à audiência de entrevista designada para o dia 

05/08/2020, às 13:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público. Cuiabá/MT, 23 de 

abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1020039-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DA SILVA NAZARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT4276-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DIAS CORREA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1020039-65.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31433421 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que o INSS informou no 

ID.28623339, a inexistência de dependentes habilitados no cadastro do de 

cujus, assinalo que o pagamento da verba pretendida nos autos será em 

conformidade com a regra de sucessão prevista na legislação civil 

Todavia, evola-se da certidão de óbito encartada no ID. 14038532, que o 

extinto deixou dois filhos, razão pela qual, faculto, o prazo de 15 (quinze) 

dias, para que, os referidos herdeiros sejam habilitados no polo ativo da 

presente demanda ou apresentem renúncia aos valores pleiteados pela 

interessada, sob pena de extinção. Consigno, ainda, que se acaso os 

demais herdeiros pretenderem renunciar aos seus quinhões em favor da 

interessada deverão formalizar a pretensão, seja por Escritura Pública ou 

Termo Judicial (art. 1.806 do CC), facultando o comparecimento na 

Secretaria do Juízo para que seja tomada por termo, tão logo, normalize o 

expediente presencial. Intime-se. Às providências." Cuiabá/MT, 23 de abril 

de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010164-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA BENEDITA GUIMARAES (REQUERENTE)

L. G. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1010164-03.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31467287 - "VISTOS, ETC. Ante o teor do parecer ministerial de ID. 

31165468, manifeste-se a parte autora a respeito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclarecendo as situações apontadas no alusivo parecer. Após, 

renove-se vista ao Ministério Público e, em seguida, conclusos para 

deliberação. Às providências." Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013128-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS JAUDY (REQUERENTE)

ARIELA MIRAGLIA JAUDY (REQUERENTE)

IZABEL CANTO JAUDY (REQUERENTE)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY (REQUERENTE)

FRANCISCO AURELIO DA SILVA CAMPOS FILHO (REQUERENTE)

OLGA JAUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT13801-O 

(ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

ARIELA MIRAGLIA JAUDY OAB - MT469/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZARIFE KALIL JAUDY (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1013128-37.2018 VISTOS, ETC. Acosto ao feito a ordem de 

bloqueio de valores realizada por intermédio do convênio BacenJud e, por 

conseguinte, restituo os autos à Secretaria para prosseguir com os dos 

demais termos da decisão de ID. 31273631. Às providências. Cuiabá/MT, 

23 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0032129-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. O. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 0032129-93.2016.8.11.0041 VISTOS, ETC. Ante o teor da 

certidão de ID retro, noticiando que não houve o agendamento da 

audiência no sistema, e, em decorrência não se concretizou o ato, 

redesigno-o para o dia 15 de abril de 2021, às 13h20min. Expeça-se, 

novamente, Carta Rogatória, nos mesmos termos de outrora. Intimem-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014659-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. P. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014659-90.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 31434153, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

25/06/2020, às 14:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016783-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO ESCAMES (REQUERENTE)

NEUZA LAURENTINA ESCAMES (REQUERENTE)

JOSIANE MARTA ESCAMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO ESCAMES (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1016783-46.2020 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

ABERTURA DE INVENTÁRIO pelo rito de ARROLAMENTO c/c pedido de 

ALVARÁ interposto por NEUZA LAURENTINA ESCAMES e outros, em 

razão do falecimento de ARLINDO ESCAMES, todos qualificados nos 

autos. Pretendem os interessados a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições de arcar com 

as custas do processo. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar 

em consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez 

que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo 

próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuído à causa o valor de R$ 

82.594,29 (oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e 

nove centavos), razão pela qual defiro, por ora, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 98 do Código de 

Processo Civil, ressaltando que a isenção ora concedida abrange, além 

das custas, taxas, selos e despesas processuais, os honorários de 

advogado e peritos que atenderem os beneficiários. Lado outro, defiro a 

prioridade na tramitação do presente, eis que o cônjuge supérstite trata-se 

de pessoa idosa na forma da lei, ID. 31273886 - Pág. 2. De outro viés, 

consigno que a presente tramitará na forma de arrolamento sumário (art. 

659 do CPC), porquanto as partes são maiores, capazes e estão 

representadas pela Defensoria Pública deste Estado. Prosseguindo, nos 

termos do art. 617, I do CPC/2015, nomeio a viúva do de cujus NEUZA 

LAURENTINA ESCAMES, como inventariante, a qual deverá bem e 

fielmente desempenhar a função, independente de termo. Compulsando os 

autos, vislumbro que o bem registrado sob o nº 82.803, é de propriedade 

da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – 

Cohab/MT, ID. 31274646, e possui hipoteca em favor do BNH, de maneira 

que, caso ainda persista referida operação bancária, pertence às aludidas 

instituições até que sejam quitadas todas as parcelas da hipoteca, sendo 

que o de cujus tratava-se de mero detentor do bem, juntamente com a 

meeira. Desta feita, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias, para que a 

inventariante traga ao feito a matrícula atualizada do bem inventariado, 

com a anotação da baixa/quitação da hipoteca, sob pena de somente ser 

partilhado os eventuais direitos de posse. Acaso não sobrevenha a 

aludida quitação/baixa, os interessados deverão realizar a adequação do 

plano de partilha. Sem prejuízo, considerando a informação de que o 
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falecido deixou valores a título de FGTS e PIS, determino a expedição de 

ofícios, requisitando informações, ao INSS e Caixa Econômica Federal, 

sobre eventuais créditos depositados em favor do de cujus, consignando 

em ambos o prazo de 15 (quinze) dias para atendimento. No que tange à 

existência de saldo em conta bancária, em decorrência, proceda-se com a 

pesquisa pelo Sistema BacenJud, encartando ao feito o correlato 

documento de requisição de informações. Sendo infrutífera a tentativa 

supra, expeça-se ofício à instituição financeira Banco Itaú, a fim de que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo acerca de valores 

deixados pelo extinto, em conta corrente, poupança, investimentos ou 

quaisquer títulos. Consigne, nos alusivos ofícios que, sendo constatada a 

existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta 

Única do Poder Judiciário, e o Sr. Gestor proceder com a vinculação dos 

valores. Após o levantamento das eventuais quantias deixadas pelo 

falecido em contas bancárias, as aludidas instituições financeiras deverão 

proceder com o encerramento das respectivas contas em nome do de 

cujus. Cumpridas ou não tais determinações, certifique-se e conclusos. 

Às providências. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017081-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TAKESHI OUGUSIKU (REQUERENTE)

ANA NOCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EICO OUGUSIKO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1017081-38.2020 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

Abertura de Inventário na forma de arrolamento c/c pedido de alvará 

judicial, interposto por ANA NOCHI OUGUSIKU e outro, em razão do 

falecimento de EICO OUGUSIKU, todos qualificados nos autos. Pretendem 

os interessados a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o 

fundamento de que não possuem condições de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações de 

inventário deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento 

de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio e não do 

inventariante ou herdeiros, vez que as custas processuais e demais 

despesas serão suportadas pelo próprio espólio. No caso dos autos, foi 

atribuído à causa o valor de R$ 143.572,36 (cento e quarenta e três mil, 

quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), razão pela qual 

defiro, por ora, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com 

fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltando que a 

isenção ora concedida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem os beneficiários. De outro viés, defiro a prioridade na 

tramitação do presente, eis que o cônjuge supérstite trata-se de pessoa 

idosa na forma da lei, ID. 31345035 - Pág. 2. Lado outro, consigno que a 

presente tramitará na forma de arrolamento sumário (art. 659 do CPC), 

porquanto as partes são maiores, capazes e estão representadas pela 

Defensoria Pública deste Estado. Por conseguinte, NOMEIO inventariante a 

viúva do de cujus, ANA NOCHI OUGUSIKU, conforme autoriza o artigo 617, 

I, do CPC/2015, a qual deverá bem e fielmente desempenhar a função, 

independente de termo. Outrossim, vislumbro que o bem registrado sob o 

nº 54.527, não encontra-se em nome do de cujus, de maneira que, acaso 

confirmada a situação, poderão ser partilhados tão somente os eventuais 

direitos de posse sobre o aludido imóvel. Sem prejuízo, considerando a 

informação de que o falecido deixou valores a título de FGTS e PIS, 

determino a expedição de ofícios, requisitando informações, ao INSS e 

Caixa Econômica Federal, sobre eventuais créditos depositados em favor 

do de cujus, a título de FGTS e PIS, consignando em ambos o prazo de 15 

(quinze) dias para atendimento e, sendo constatada a existência de saldo 

positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder 

Judiciário, e o Sr. Gestor proceder com a vinculação dos valores. Às 

providências. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017671-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BELEM DE SIQUEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DE SIQUEIRA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1017671-15.2020 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

Abertura de Inventário, por Arrolamento interposto por Sônia Belem de 

Siqueira, em razão do falecimento de José Benedito de Siqueira, todos 

qualificados nos autos. Compulsando o feito, vislumbro que a requerente 

atribuiu à causa o valor de R$ 156.528,93 (cento e cinquenta e seis mil, 

quinhentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), contudo, não 

pleiteou os benefícios da assistência judiciária gratuita, como também, não 

acostou ao feito o comprovante de pagamento das custas e despesas 

judiciais, razão pela qual faculto que seja comprovado o seu recolhimento, 

ou requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme autoriza o artigo 290 do 

CPC. Saliento, por oportuno, que, nas ações de inventário deve-se levar 

em consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez 

que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo 

próprio espólio. De outro viés, consigno que a presente tramitará na forma 

de arrolamento sumário (art. 659 do CPC), porquanto as partes são 

maiores, capazes e estão representadas pelo mesmo advogado. Por 

conseguinte, tendo em vista a ausência de controvérsia entre os 

interessados, NOMEIO inventariante a viúva do extinto, Sônia Belem de 

Siqueira, conforme autoriza o artigo 617, III, do CPC/2015, o qual deverá 

bem e fielmente desempenhar a função, independente de termo. Concedo 

o prazo de 60 (sessenta) dias para que aporte aos autos a certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pelo 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, consoante 

determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. Outrossim, no prazo suso 

mencionado, a inventariante deverá tecer esclarecimentos quanto a 

alienação fiduciária que recai sobre o veículo inventariado, ID. 31442760. 

Se comprovada a situação, de que o aludido automotor é alienado 

fiduciariamente, esclareço, desde já, que o bem pertence à instituição 

financeira até que sejam quitadas todas as parcelas do financiamento, 

sendo que o de cujus tratava-se de mero detentor do bem. Este juízo 

poderá, todavia, autorizar a inventariante a representar o falecido junto à 

instituição financeira. Cumpridas ou não tais determinações, certifique-se 

e conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0051850-65.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEX DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

ADRIELLY ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

ELIEZER DE MORAIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE BENEDITA ROSARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0051850-65.2015.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

23974664 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que não há no feito 

nenhuma das situações autorizadoras a processar o presente em 

segredo de justiça (art. 189, inciso II, do NCPC), motivo pelo qual, 

determino a retirada da tramitação sigilosa. Prosseguindo, compulsando os 

autos, vislumbro que a inventariante deixou de cumprir a determinação de 

ID. 23588450, porquanto não apresentou as primeiras declarações 

retificadas, tampouco colacionou ao feito a certidão negativa de dívida 

expedida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (ou ainda a 

certidão positiva com efeitos de negativa), e a certidão de inexistência de 

testamento deixado pela autora da herança, expedida pelo CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços Compartilhados. Desta feita, concedo o prazo 
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de 60 (sessenta) dias, para que a inventariante cumpra as determinações 

supra destacadas, sob pena de remoção do encargo. No alusivo 

interregno, a inventariante deverá carrear aos autos o documento 

atualizado do bem inventariado, assim como as certidões atualizadas 

negativas de dívida expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual 

e Municipais (Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT – débitos gerais), em nome 

da falecida, bem assim apresentar a minuta do plano de partilha. Após, ao 

Ministério Público e, conclusos para eventual homologação. Às 

providências." Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1017365-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RIBEIRO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA COSTA BOTELHO OAB - MT11881-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1017365-46.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31463550. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1027863-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GALVAO NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1027863-41.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31279700 - "(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando o interessado Sr. Miguel Galvão 

Novaes, a realizar o levantamento, no porcentual de 60% (sessenta 

pontos percentuais) do valor total referente ao saldo bancário, deixados 

pela de cujus. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito, com base no inciso I do artigo 487 do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se o necessário para o 

levantamento dos valores, observando-se a conta declinada no feito. O 

saldo remanescente deverá permanecer depositado em conta vinculada 

aos presentes autos. Custas e despesas pela interessada, suspensa a 

exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita a que fazem jus, e, ora concedo, diante do valor objeto de 

levantamento. Por fim, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 23 

de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006880-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. G. A. (REQUERENTE)

C. V. A. A. B. (REQUERENTE)

C. A. A. D. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006880-21.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31353688 - "(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando a dependente habilitada, Srª. 

Maria da Guia Almeida, a realizar o diretamente junto a instituição 

financeira o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor referente 

ao saldo residual do FGTS deixado pelo de cujus, e, ainda, autorizando os 

interessados Clara Vitória Alves Almeida Bonfim (representada por sua 

genitora) e Claudio Arthur Alves de Almeida Bonfim, a levantarem o saldo 

remanescente dividido em partes iguais a cada um dos filhos. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Frisa-se, por oportuno que os valores bloqueados por pensão 

alimentícia do FGTS deixado pelo falecido, deverão ser objeto de 

levantamento em autos próprios. Ciência ao Ministério Público. Custas e 

despesas pelos interessados, suspensa a exigibilidade, todavia, diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita que fazem jus, consoante 

a decisão de ID. 18549719. Transitada em julgado, expeçam-se os 

necessários ALVARÁS, para levantamento dos valores na forma suso 

descrita e, em seguida, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 

23 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016962-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016962-77.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31317674 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que as ações que versem 

sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem 

se processar em segredo de justiça, conforme dispõe o art. 189, inciso II, 

do NCPC, o presente tramitará em sigilo, devendo ser efetuadas as 

anotações pertinentes. Por conseguinte, verifico que o autor pleiteia a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, além 

de ter informado na r. peça de ingresso que é funcionário público, não 

acostou ao feito a necessária e indispensável declaração de 

hipossuficiência, a ser por ele firmada, bem assim qualquer documento 

que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento da benesse 

pretendida, assim, faculto, o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que seja 

regularizada a situação apontada, sob pena de ser indeferido o benefício 

de assistência judiciária. Às providências." Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016796-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS BERGHELLA DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

HEVORA CHRISTINA BERGHELLA COSTA (INVENTARIANTE)

MARIZA BERGHELLA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MEDEIROS PACHECO OAB - MT6065-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar os herdeiros 

do falecido para que manifestem-se, no prazo legal, em conformidade com 

a disposições contidas no §2º do art. 642 do CPC/2015. Cuiabá/MT, 23 de 

abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016980-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA PASSOS CORREA OAB - 162.949.471-20 (REPRESENTANTE)

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEVROLET (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016980-98.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31418448 - "VISTOS, ETC. Compulsando os autos, verifico que na certidão 

de óbito acostada à peça de ingresso, ID. 31319222, o extinto deixou bens 

a partilhar, portanto, torna-se imperioso que sejam acostados aos autos 

documentos que demonstrem a inexistência de bens a inventariar, sob 

pena de extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de 

interesse-adequação no manejo da presente. Assim, concedo o prazo de 

15 (quinze) dias para que a parte interessada comprove a situação 

mencionada, sob pena de extinção da demanda. Às providências." 

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019735-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA BULHOES OAB - MT11257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. R. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIME SHIMAZAKI FOSS OAB - MT26399/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1019735-32.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30593539 - "(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA C/C REGULAMENTAÇÃO 

DE VISITAS, ALIMENTOS, com pedido liminar interposta por SAYMON 

GOMES CHRISOSTOMO em face de JANAINA BIANCA ROCHA DE 

OLIVEIRA para (1) FIXAR pensão alimentícia no valor equivalente a 

18,45% dos rendimentos do autor, plano de saúde e 50% das despesas 

extraordinárias, mediante desconto em folha de pagamento na mesma data 

do recebimento e transferência para conta bancária de titularidade da 

representante do menor; (2) ESTABELECER a guarda compartilhada do 

menor, com fixação da residência no lar materno e (3) REGULAMENTAR o 

direito de convivência paterno-filial, na forma descrita no corpo da 

sentença. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. 

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento 

de forma pro rata, das despesas relativas as custas judiciais e honorários 

advocatícios, suspensa a exigibilidade, todavia, em decorrência da 

gratuidade concedida nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, expeça-se Alvará de Guarda Compartilhada, 

oficie-se ao empregador do autor para que proceda com o desconto da 

pensão diretamente em folha de pagamento. Na sequência, certifique e 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.". Cuiabá/MT, 23 de abril 

de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1017444-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE EMILIA RAMOS DE ANDRADE OAB - 010.421.831-20 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1017444-25.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31422729 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que as ações que versem 

sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem 

se processar em segredo de justiça, conforme dispõe o art. 189, inciso II, 

do NCPC, o presente tramitará em sigilo, devendo ser efetuadas as 

anotações pertinentes. Por conseguinte, verifico que os interessados 

pleiteiam a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

todavia, vislumbro que os mesmos informaram nos autos que são 

autônomos, em decorrência, faculto, o prazo de 15 dias, para que sejam 

acostados ao feito, documentos que comprovem a condição de 

hipossuficiente dos interessados, sob pena de indeferimento da 

pretendida benesse. Às providências." Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015880-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. U. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. Q. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ DE AMORIM MENDES OAB - MT27050/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1015880-45.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30641749 - "(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial para (1) 

ESTABELECER a guarda compartilhada da filha menor, fixando a 

residência com a genitora, (2) REGULAMENTAR o direito de convivência 

na forma descrita no corpo da sentença, e, por fim, (3) FIXAR pensão 

alimentícia em favor da criança no valor equivalente a 80% do salário 

mínimo, a ser depositado todo dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária da genitora da alimentada. Por conseguinte, julgo extinto o feito, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015. Ante a 

sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, pro rata, e honorários advocatícios que, com 

fundamento no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando doze 

parcelas da obrigação alimentar impingida, suspensa a exigibilidade em 

decorrência da gratuidade concedida a parte autora e a que ora defiro ao 

requerido. Expeça-se Alvará de Guarda Compartilhada. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, proceda-se com as 

baixas e anotações necessárias, arquivando-se o feito. Ciência ao 

Ministério Público." Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039058-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1039058-23.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31479275 - "(...) A revelia do requerido autoriza o julgamento antecipado 

da lide (art. 355, II, do CPC), no entanto, nos termos do artigo 348 do CPC, 

intime-se a parte autora, para informar se possui interesse na produção 

de outras provas, ocasião em que deverá encartar aos autos cópia do 

Contrato de Arrendamento, com todas as informações necessárias, 
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inclusive, o número de prestações, além da certidão de matrícula 

atualizada do bem descrito na exordial, sob pena de restar inviabilizado o 

pedido de divisão pretendido. Após, volvam-me conclusos para 

deliberação. Cumpra-se e intime-se. Às providências." Cuiabá/MT, 23 de 

abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016796-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS BERGHELLA DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

HEVORA CHRISTINA BERGHELLA COSTA (INVENTARIANTE)

MARIZA BERGHELLA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1016796-45.2020 VISTOS, ETC. Vislumbro que a interessada 

atribuiu à causa o valor de R$ 48.069,84 (quarenta e oito mil, sessenta e 

nove reais e oitenta e quatro centavos), todavia, não fora acostado ao 

feito o comprovante de pagamento das custas e despesas judiciais, de 

forma que faculto seja comprovado o seu recolhimento, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

autoriza o artigo 290 do CPC. Somente com o aporte do documento suso 

mencionado, prossiga-se no cumprimento da decisão que segue. Trata-se 

de pedido de Habilitação de Crédito, interposto por Caixa Econômica 

Federal - CAIXA em face de MARIZA BERGHELLA DOS SANTOS 

(ESPÓLIO), representado pelo inventariante MARCUS VINICIUS 

BERGHELLA DOS SANTOS. Desta feita, determino a associação deste 

feito aos autos de inventário nº 1025569-50.2018.8.11.0041. Ato contínuo, 

intimem-se os herdeiros do falecido para que manifestem-se, no prazo 

legal, em conformidade com a disposições contidas no §2º do art. 642 do 

CPC/2015. Às providências. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016944-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY ROBERTO LOPES DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

ALESSANDRA PAULA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

KATIA REGINA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

CARLA PATRICIA LOPES DOS SANTOS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLIRSON OLIVEIRA FORTES PEREIRA OAB - MT25275/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA LOPES DOS SANTOS (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1016944-56.2020 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

Abertura de Inventário interposto por Alessandra Paula Lopes dos Santos 

e outros, em razão do falecimento de Francisca Lopes dos Santos, todos 

qualificados no feito. Compulsando os autos, vislumbro que os 

interessados atribuíram à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

contudo, não pleitearam os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

como também, não acostaram ao feito o comprovante de pagamento das 

custas e despesas judiciais, razão pela qual faculto que seja comprovado 

o seu recolhimento, ou requeiram o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

autoriza o artigo 290 do CPC. Saliento, por oportuno, que, nas ações de 

inventário deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento 

de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio e não do 

inventariante ou herdeiros, vez que as custas processuais e demais 

despesas serão suportadas pelo próprio espólio. Prosseguindo, verifico 

que a petição inicial fora juntada em duplicidade, em desconformidade com 

o §4º do art. 26 e art. 32 e s.s, da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril 

de 2018 - PJE, ad litteram: Art. 26 § 4º Caso o peticionante opte pela 

inclusão da petição em arquivo eletrônico, o editor de texto interno do 

sistema deverá ser utilizado para fazer constar a informação de que há 

petição anexada. (g.n) Desta feita, determino a retirada de visibilidade da 

petição de ID. 31309883, a fim de evitar a avolumação dispensável nestes 

autos. Nesse viés, destaco que os interessados deverão atender às 

determinações contidas na Resolução supra citada, colaborando para a 

rápida solução do litígio, obrigação instituída pela Lei Processual de 2015. 

Outrossim, nos termos do art. 617, do CPC/2015, nomeio o filho da de 

cujus Roney Roberto Lopes dos Santos, como inventariante, devendo 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo 

único, do CPC/2015) e apresentar as primeiras declarações, no prazo de 

20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 do CPC/2015. 

Entretanto, condiciono a lavratura do termo de inventariante à juntada do 

documento pessoal do Sr. Roney Roberto, eis que aludido documento não 

fora colacionado aos autos. Ressalto que as primeiras declarações 

deverão ser apresentadas pessoalmente pelo inventariante ou, 

alternativamente, através de procurador com poderes especiais, nos 

termos do art. 618, III do CPC/2015. Na ocasião da apresentação das 

primeiras declarações o inventariante deverá juntar aos autos a certidão 

de inexistência de testamento deixado pela autora da herança, expedida 

pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme 

determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ, assim como os documentos 

atualizados dos bens inventariados. Com o aporte das primeiras 

declarações, citem-se os demais interessados, caso houver, e intime-se a 

Fazenda Pública, para, querendo, manifestar-se sobre as primeiras 

declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 626 e ss 

do Código Processo Civil. Publique-se edital, nos termos do art. 626, §1º 

do CPC. Às providências. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013720-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO TADEU FIGUEIREDO COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1013720-47.2019 VISTOS, ETC. Cuida-se de requerimento de Abertura de 

Inventário Negativo ajuizado por Manoel Augusto de Figueiredo Coelho, em 

razão do falecimento de Eduardo Tadeu de Figueiredo Coelho ambos 

qualificados nos autos. Consoante ID. 19424012, esta magistrada verificou 

que o autor não pleiteou os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

como também não acostou ao feito o comprovante de pagamento das 

custas e despesas judiciais, razão pela qual facultou que fosse 

comprovado o seu recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição, conforme autoriza o artigo 290 do CPC. O 

interessado, no ID. 30665537, requereu a desistência da ação. Em 

decorrência, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma legal. Na 

sequência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se observadas às formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005306-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 03 de abril de 

2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038289-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SIQUEIRA JUCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 03 de abril de 

2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1033823-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLO WEAR COMERCIO DE CONFECÇÕES VARZEA GRANDE LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS - GFPF 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA deste 

mandamus, para tão somente ratificar a decisão liminar ID 15798771. Sem 

custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e 

art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia 

desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, 

da Lei nº 12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e 

remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09). 

PRIC. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá, 03 de abril de 

2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito E

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000653-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES DE FATIMA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 03 de abril de 

2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036570-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAL SEBASTIAO DE AMORIM CURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 
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de 2020. ONIVALDO BUDNY

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004251-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE SANTOS MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril de 

2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027797-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO VITOR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035267-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONICE MARTINS PERES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. A realidade norteia a postura do jurisdicionado. As 

razões do embargante são equivalentes a uma facada no vento e/ou um 

tiro no oceano. Nenhum resultado prático. A decisão embarga está 

fundamentada de forma adequada. Logo, não se prestam os embargos 

declaratórios para o resultado pretendido. Ausentes quaisquer dos 

pressupostos esculpidos no artigo 1.022, I, II ou III/CPC, REJEITO os 

embargos de declaração. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027796-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DA SILVA PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036573-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAL SEBASTIAO DE AMORIM CURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034571-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON AMARAL E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 
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acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039153-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA CESCONETTO MASCHIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044846-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA VELOSO MAZARO RIGHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035255-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO TORRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044388-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE PARANHOS DA SILVA MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036297-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MACHADO CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1019146-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CELSO GRANJEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril de 

2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043668-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERRAZ GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036313-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA PORFIRIO VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019427-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY PEREIRA RICARDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, Flui dos autos que os pedidos 

inaugurais foram julgados improcedentes. Todavia, recaem sobre o INSS o 

dever do pagamento dos honorários periciais. Irresignado, interpôs 

Recurso de Apelação e postulou o exercício do Juízo de Retratação. 

Melhor sorte não o acompanha. Mantenho a decisão pelos seus próprios e 

jurídicos fundamentos. Intime-se a parte recorrida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões e, depois das certificações necessárias, 

remetam-se os autos para decisão pelo e. Tribunal Competente. Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016905-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA AUGUSTA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Feitas estas considerações, com base no 

art. 10 c/c § 5º do art. 6º da Lei n° 12.019/2009 e art. 485, § VI/CPC, 

INDEFIRO a petição inicial, e via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente MANDADO DE SEGURANÇA sem resolução de mérito. Sentença 

não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, 

da Lei n. 10.016/09. Processo isento de custas e honorários, conforme 

Súmulas 512/STF e 105/STJ c/c artigo 10, XXII/CF-MT. Transitado em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. PRIC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013040-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAILCE BEZERRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005200-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 452 de 759



PAULO DE FARIA AVILA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR OAB - SP253252 (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1029033-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS FERREIRA DIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS OAB - MT17311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, diante do absoluto 

abandono da causa pelo impetrante, revogo a liminar e JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Sentença não sujeita a reexame necessário. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Às providências. P. R. I. 

C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037015-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA COSTA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (INVENTARIANTE)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, Na decisão retro determinei a 

remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária da 

Justiça Federal do Estado de Mato Grosso ante a incompetência absoluta 

deste Juízo para deliberar em ações em que figuram como parte a UFMT 

(Autarquia Federal). Na petição (ID 30871813) o requerido opôs embargos 

de declaração ao fundamento que “a autora promoveu Recuso de Agravo 

de Instrumento, cujo Tribunal de Justiça declinou a competência para o 

julgamento do recurso para a Turma Recursal, conforme cópia anexa. 

Diante do que se requer remessa deste feito ao Juizado Especializado da 

Fazenda Pública. Diante do que se requer com fundamento no art. 1.022, II, 

a observância do precedente do Tribunal de Justiça”. É a síntese. A 

questão arguida pelo Estado de Mato Grosso possui grande relevância 

jurídica para o deslinde processual. In casu, não há qualquer informação 

da interposição de Agravo de Instrumento por parte da requerente. Aliás, 

o requerido se limitou a tecer meras argumentações, sem, contudo, 

apresentar o número do processo eletrônico objurgado. Não obstante 

entendimento o deste Juízo (ID 30289205), na hipótese de ordem emanada 

pela instância superior para declínio de competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, não há que se fazer, 

exceto cumprir. Desta forma, por prudência e cautela, determino a d. 

Gestor que diligencie por informações/dados do aludido Agravo de 

Instrumento, em tese, interposto por NAYARA COSTA ARAUJO, em 

combate a decisão liminar que restou indeferida. Na hipótese de 

confirmação da tese do Estado de Mato Grosso, cumpra-se a 

determinação com remessa dos autos ao Juizado Especial para ulteriores 

de direito. Se negativo, rejeito desde já os declaratórios e determino o 

imediato cumprimento da decisão retro (ID 30289205). Cumpra-se as 

determinações, determinada nova conclusão. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1028148-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE JESUS FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, diante do absoluto 

abandono da causa pela impetrante, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Sentença não sujeita a reexame necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Às providências. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009226-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. E. R. L. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEONILO PRETTO JUNIOR OAB - SC16266 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. C. E. T. D. P. A. T. D. S. D. F. M. (IMPETRADO)

S. D. N. D. R. P. D. S. D. F. D. E. D. M. G. (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060126-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA SANITA (AUTOR(A))

HELENA DE MORAES NUNES (AUTOR(A))

FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acimaVistos, Irresignadas com a decisão que indeferiu, de ofício, a 

assistência judiciária gratuita, as requerentes opuserem embargos de 

declaração para sanar alegada omissão no decisum “por não ter sido 
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oportunizado trazerem documentos comprovando a hipossuficiência 

financeira” É a síntese. Fundamento e decido. Na forma do artigo 1.022 e 

seguintes do CPC conheço dos embargos declaratórios, pois, tempestivos. 

A insurgência posta pelas embargantes procede, porquanto há aparente 

erro material na decisão objurgada que, evidentemente, traduziu em 

omissão. Dispõe o § 2º do artigo 99/CPC que “O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos” (Grifo nosso) Ante o permissivo legal 

aplicável por analogia a decisões interlocutórias (art. 494, I /c 1.022, I e III 

ambos CPC) aliada a presença do pressuposto esculpidos no artigo 1.022, 

I/CPC, ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar a omissão 

apontada, e, por consequência natural de causa e efeito, torno sem efeito 

a decisão retro. Em detida e criteriosa análise dos documentos 

apresentados, verifica-se que a hipossuficiência financeira restou 

devidamente comprovada pelas requerentes. Nestas condições, revejo 

posicionamento anterior e concedo os benefícios na justiça gratuita na 

forma do artigo 1º da Lei n° 1.060/1950 c/c artigo 5º, LXXIV/CF. Ante as 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, para adequar o 

rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência 

de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado nº 

35 da ENFAM), eis que, pela natureza dos interesses em disputa, a auto 

composição se revela inviável. CITE-SE o requerido, na pessoa do seu 

representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, 

querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 

2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais. Contestado, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação em 

até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que 

pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de 

indeferimento. Sucessivamente, intimem-se a parte requerida para, 

querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias[1], indicar e justificar as provas 

que pretende produzir, pena de indeferimento. A seguir, ouça-se o MPE. 

Superadas as fases precedentes, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se. identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Siste ERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1016167-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA MARIA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, Instada a se manifestar, a 

exequente postulou a desistência da ação. O pedido é singelo e não 

comporta maiores elucubrações para acolhimento. A desistência da ação 

é uma das hipóteses de extinção do processo (art. 485, VIII/CPC) e diante 

da ausência de triangularização da relação jurídica processual (evento 

citação), independe da concordância da parte contrária, consoante 

entendimento averbado no 485, § 4º do CPC. Ante a realidade dos autos, 

por traduzir a soberana manifestação de vontade da parte e para que 

surtam os efeitos legais e jurídicos desejados HOMOLOGO por sentença a 

desistência da ação e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, o que faço com base nos artigos 200, parágrafo único e 485, VIII, 

ambos do CPC. Sem custas e honorários. Às providências. PRIC.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016776-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHAN WILSON TAVARES OAB - MG141255 (ADVOGADO(A))

GLAUBER SOARES MENDES OAB - MG119637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO NETO (IMPETRADO)

HENRIQUE CARNAÚBA GUERRA SANGREMAN LIMA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Posto isso, por traduzir a soberana 

manifestação de vontade da parte impetrante e para que surtam os efeitos 

legais e jurídicos desejados HOMOLOGO por sentença a desistência o que 

faço com base nos artigos 200, § único e 485, VIII, ambos do CPC. Sem 

custas e honorários na forma do artigo 10, inciso XXII, da Constituição 

Estadual de Mato Grosso. Às providências. PRIC.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1034491-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. DA SILVA COMERCIO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FIORENZA DE SOUZA OAB - MT8352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, diante do absoluto 

abandono da causa pela impetrante, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Sentença não sujeita a reexame necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Às providências. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1027113-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LOURENCAO DOS SANTOS OURIVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(IMPETRADO)

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, diante do absoluto 

abandono da causa pela impetrante, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Sentença não sujeita a reexame necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Às providências. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1030764-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA CRISTINA PADILHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 
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do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, diante do absoluto 

abandono da causa pela impetrante, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Sentença não sujeita a reexame necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Às providências. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1034421-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL DE PAULA BENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA ROCHA GARRUCHO GOMES OAB - MT10388-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, diante do absoluto 

abandono da causa pela autora, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Sentença não sujeita a reexame necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Às providências. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012625-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CHIMELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) – é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008370-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, diante do absoluto 

abandono da causa pelo impetrante, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Sentença não sujeita a reexame necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Às providências. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007890-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDELEI CUSTODIO DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, diante do absoluto 

abandono da causa pelo impetrante, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Sentença não sujeita a reexame necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Às providências. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022206-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAEUNI ALVES TEIXEIRA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA 

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "... Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido liminar. Conceda-se vista ao Ministério Público, pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, Lei n° 12.016/09). Intimem-se. Às 

providências. MURILO MOURA MESQUITA Juiz de Direito ". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008601-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INDEA/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, com fundamento no art. 
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487, I, do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA deste 

mandamus, para tão somente ratificar a decisão liminar ID 1949519. Sem 

custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e 

art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia 

desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, 

da Lei nº 12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e 

remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09). 

PRIC. Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027794-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO VITOR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036555-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA PACELLI DE MIRANDA GAZETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038509-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIARD GIOVANNI SILVEIRA HORTENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022206-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAEUNI ALVES TEIXEIRA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA 

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "... Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido liminar. Conceda-se vista ao Ministério Público, pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, Lei n° 12.016/09). Intimem-se. Às 

providências. MURILO MOURA MESQUITA Juiz de Direito ". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022206-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAEUNI ALVES TEIXEIRA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA 

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Com tais considerações, respeitando 

posicionamentos jurídicos contrários, constato a legalidade do ato 

impugnado, razão pela qual julgo improcedente o pedido e DENEGO A 

ORDEM pleiteada. Isento de custas e honorários (art. 10, inc. XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso e das Súmulas 512 e 105, do STF 

e STJ, respectivamente). Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036302-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BISPO ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Desta forma, atento à Resolução nº 

04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a 

incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por 

consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos 

para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a 

urgência necessária. Às providências. Cumpra-se, com as baixas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1027871-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE RAPOSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN DERVALHE NATAL OAB - MT19828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a 

segurança pleiteada por RODRIGO LEITE RAPOSO, a fim de reconhecer a 

ilegalidade e nulidade apenas das multas por infrações de trânsito dos 

débitos sob a competência do Detran/MT, objeto deste writ. Por 

consequência natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a 

remessa de cópia desta decisão à Autoridade Coatora, a teor do que 

dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de determinar a remessa 

necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, 

LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 

105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de 

praxe. Às providências. P.R.I.C.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018255-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PELISSARI ARCOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021148-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN GAMARRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANA ALVES ATHAIDE OAB - MT11382-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ - 29.979.036/0074-04 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: VISTOS ETC. Nos termos do art. 10 do CPC 

e em observância ao Princípio da Não Surpresa, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a aplicação do art. 485, V, do 

CPC (coisa julgada), em face do ajuizamento da ação n. 

19504-52.2013.811.0002, Código 323117, na data de 13/09/2013, que 

tramitou na 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea 

Grande/MT, em que figuram as mesmas partes, tendo o processo sido 

julgado improcedente com trânsito em julgado na data de 31/03/2014. 

Após, tragam conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1058950-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIL MARIA DE MIRANDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES OAB - MT26062-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Desta feita, intime-se a parte requerente, 

por intermédio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) 

dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 320 e 

artigo 6º da Lei 12.016/2009), demonstrando seu interesse no 

prosseguimento da lide e as razões do seu intento. Transcorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado, imediata conclusão. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011120-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(IMPETRADO)

SUBCHEFE DO ESTADO MAIOR GERAL DA PMMT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, conheço dos embargos 

de declaração e lhes dou provimento, para suprir a omissão na 

fundamentação da sentença conforme acima exposto, a qual fará parte 

integrante da decisão atacada, cuja conclusão de indeferimento da inicial, 

entretanto, se mantém (Id. 30427878). Publique-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017575-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CARREIRA DOS 

PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SINTEMA/MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 
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acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Com fulcro no art. 99 § 2º do 

CPC e na súmula 481 do STJ, intime a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos para a 

concessão da gratuidade da Justiça, sob pena de indeferimento. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017612-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERREIRA NEGREIRO OAB - RJ093124 (ADVOGADO(A))

PAULO MARIO REIS MEDEIROS OAB - RJ82129 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Intime-se a parte requerente, 

por intermédio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) 

dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 320), a fim 

de comprovar o recolhimento das custas e taxa judiciárias para a 

distribuição do presente feito, devendo vincular as guias ao número único 

(1017612-27.2020.8.11.0041), em observância ao Provimento nº 

22/2016-CGJ. Com a emenda ou transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, tragam conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017548-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO DA CUNHA FERNANDES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento (art. 321 do 

CPC), emendar a inicial, a fim de: 1) INDICAR expressamente o valor 

pretendido nos itens 4, 5 e 6 dos pedidos, uma vez que a apuração do 

valor que entende ser devido pelas horas de sobreaviso e pelos serviços 

extraordinários é aferível por mero cálculo aritmético. Anoto que não 

obstante este Juízo conheça entendimentos em sentido contrário, que 

concluem pela aferição do quantum debeatur em sede de liquidação de 

sentença, não coaduno com tais posicionamentos, já que o valor do 

pedido de cobrança (horas de sobreaviso e serviços extraordinários) 

pode ser aferível pela parte autora desde a propositura da inicial, 

bastando o mero cálculo aritmético dos valores que entende ser devido 

pelas horas de sobreaviso e serviços extraordinários prestados, 

conforme postula em mérito na presente ação. Ademais, não se verifica 

que o presente pedido de cobrança se amolde aos casos de liquidação de 

sentença por arbitramento ou pelo procedimento comum (art. 509 e 

seguintes do CPC). No mais, assim prevê o art. 324, §1º, inciso III, do CPC: 

"O pedido deve ser determinado. § 1o É lícito, porém, formular pedido 

genérico: III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação 

depender de ato que deva ser praticado pelo réu.". No caso em análise, 

não existe ato a ser praticado pelo requerido para determinar o valor da 

condenação (ação de cobrança), não sendo lícito, portanto, a parte autora 

postular genericamente pela cobrança das horas de sobreaviso e 

serviços extraordinários sem declinar o quantum que entende devido. 

Assim, deverá o requerente quantificar o valor perquirido na ação de 

cobrança das horas de sobreaviso e serviços extraordinários, sob pena 

de não conhecimento e processamento do referido pleito. 2) ADEQUAR o 

valor atribuído à causa, que deverá corresponder ao exato proveito 

econômico perquirido (somatória dos valores dos pedidos indicados nos 

itens 4, 5 e 6 dos pedidos). Deverá o requerente, Delegado de Polícia, no 

mesmo prazo, e com fulcro no art. 99 § 2º do CPC, comprovar que 

preenche os pressupostos para a concessão da gratuidade da Justiça, 

sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, imediata conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015550-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO AGRONEGOCIOS COMPRA E VENDA DE CEREAIS EIRELI - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante do exposto, já ausente um dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido 

liminar. Notifique-se a autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe 

cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 

12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001441-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA OAB - RJ123433 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Assim, impositiva a manutenção do 

sobrestamento da demanda até que seja firmada a tese na instância 

superior. Diante do exposto, por não vislumbrar omissão, CONHEÇO dos 

embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005880-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Agente de Tributos Estaduais - Fernanda Martins Rêgo - Matrícula 116739 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 
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(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021055-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA SALETE DALL AGNOL (AUTOR(A))

CLOVIS PAULO DALL AGNOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc... Diante da notícia do 

falecimento da parte autora CLOVIS PAULO DALLA AGNOL (id 

17026402), determino a suspensão do curso processual (CPC, artigos 76, 

artigo 313, inciso I e artigo 689). Determino ainda a intimação dos 

advogados do requerente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovam a regularização da sucessão processual, com a devida 

habilitação. Com a retomada do curso processual serão analisados os 

pleitos formulados pela IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ 

LTDA. EPP. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017121-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO antecipação de tutela proposta por 

RENATO CERQUEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

requerendo, em sede liminar, ´´que seja determinado a análise do pedido 

de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, sob n.° MT84855/2018 da 

Fazenda Cerqueira (sic).´´ É a síntese. Fundamento e Decido. O art. 2º da 

Resolução 03/2016, editada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, dispõe que "Compete à Vara Especializada do Meio 

Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao 

meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos 

executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das 

Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem 

como as ações penais que tratem de crimes ambientais." Deste modo, com 

fundamento no citado dispositivo, DECLINO da competência e determino a 

remessa dos autos à Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052665-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONILIA PEDROSA DE MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041045-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS COSTA OAB - SP251830 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000694-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001892-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRADOMIR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINERE DOS SANTOS RAMOS OAB - MT12600-O (ADVOGADO(A))

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Intime-se pessoalmente a parte autora para 

cumprir o determinado no ID. 27808140, sob pena de extinção da ação. 

Prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033445-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA EUGENIA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARLUCI DE SOUZA (REU)

MARIA DAS GRACAS FERREIRA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança 

proposta por ROSANA MARCIA JULIANI DA SILVA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO onde, na condição de servidora pública aposentada 

do Poder Executivo Estadual, requer seja o requerido condenado à título 

de indenização de 12 (doze) meses de licença-prêmio não gozadas em 

atividade e nem contabilizadas para fins de sua aposentadoria. Analisando 

o contexto dos autos, verifica-se possível o julgamento antecipado da lide; 

todavia, atento aos contornos cognitivos da lide, mormente à 

indisponibilidade do direito envolvido, tenho por imprescindível a 

apresentação de certidão atualizada em relação ao direito postulado pela 

parte autora, mormente porque os documentos que acompanham a inicial 

comprovam apenas a averbação das licenças-prêmio. Destarte, converto 

o julgamento da lide em diligência e, nos termos do artigo 438, II, do CPC, 

determino OFICIE-se a Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, na 

pessoa do(a) Diretor(a) de Gestão de Pessoas, para apresentar ficha 

funcional da requerente, que conste os direitos averbados à título de 

licença-prêmio. Prazo: 20 (vinte) dias. Sem prejuízo, INTIME-se a parte 

autora para conhecimento e providências que julgar convenientes ao bom 

andamento do feito. Com a juntada aos autos do documento referido, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017821-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MOREIRA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança 

proposta por VALMIR MOREIRA BORGES em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO onde, na condição de militar transferido à reserva remunerada, 

requer seja o requerido condenado à título de indenização de 9 (nove) 

meses de férias regulamentares, não gozadas em atividade. Analisando o 

contexto dos autos, verifica-se possível o julgamento antecipado da lide; 

todavia, atento aos contornos cognitivos da lide, mormente à 

indisponibilidade do direito envolvido, tenho por imprescindível a 

apresentação de certidão atualizada em relação ao direito postulado pelo 

autor, mormente porque o documento central que instrui à exordial está 

pendente de retificação (Id. 8049378). Destarte, converto o julgamento da 

lide em diligência e, nos termos do artigo 438, II, do CPC, determino 

OFICIE-se a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Diretor 

de Gestão de Pessoas, para apresentar a documentação atualizada em 

relação aos direitos averbados na ficha funcional do requerente, inclusive 

com as retificações apontadas como pendência na Certidão n. 

478/DGP/CMMCE/GM/16. Instrua-se o Ofício com a referida certidão (Id. 

8049378). Prazo: 20 (vinte) Sem prejuízo, INTIME-se a parte autora para 

conhecimento e providências que julgar convenientes ao bom andamento 

do feito. Com a juntada aos autos do documento referido, manifestem-se 

as partes, no prazo de 15 dias. Após, conclusos para sentença. 

CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016249-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIFORT LTDA (IMPETRANTE)

UNIFORT LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA ROCHA MEDINA OAB - MG138628 (ADVOGADO(A))

VITOR DANTAS DIAS OAB - MG127422 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, no prazo de quinze dias e sob pena de indeferimento 

(parágrafo único do art. 321 do CPC), a fim de que: (1.) acoste aos autos 

o Extrato do Cadastro de Contribuintes e todos os demais documentos 

mencionados na peça isagógica; (2.) regularize sua representação 

processual; (3.) traga aos autos seus atos constitutivos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016422-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA OAB - 616.241.791-34 

(REPRESENTANTE)

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Considerando o pedido de 

justiça gratuita, faculto a parte autora acostar aos autos as últimas 

declarações e movimentações financeiras do sindicato, a fim de justificar 

a pertinência do benefício, cujo deferimento para pessoa jurídica com ou 

sem fins lucrativos é excepcional. Nesse sentido: "A Corte Especial do 

STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro 

CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o 

benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, 

com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de 

miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza." (STJ, 

AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019). 

Prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011556-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO SERVICOS DE TRANSPORTES LIMITADA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-O (ADVOGADO(A))

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 
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acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por PAULO A SRV. DE TRANSP. LTDA contra ato 

supostamente ilegal do SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - SUCIT; DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – SEFAZ, consubstanciado na apreensão 

das mercadorias constantes do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 

1144640- 6.. Após, requereu o impetrante a desistência do presente 

mandamus (Id. 30330906). Vieram-me conclusos. Decido. Considerando o 

pedido do impetrante, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência da ação, pelo que a DECLARO EXTINTA, sem julgamento do 

mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1058952-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LEONAN DA COSTA SOUZA TRANSPORTES EIRELI OAB - 

35.262.751/0001-60 (REPRESENTANTE)

KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES OAB - MT26062-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por LEONAN DA COSTA SOUZA TRANSPORTES 

EIRELI contra alegado ato ilegal praticado pelo Gerente de Cadastro-SIOR 

da Secretaria de Estado de Fazenda. Na oportunidade de recebimento da 

ação mandamental, considerando a ausência da materialização da referida 

ação e sua respectiva prova pré-constituída, oportunizou-se, sob pena de 

indeferimento, a emenda da inicial (Id. 27391652), porém o impetrante 

quedou-se inerte (Id. 31076908). Desta feita, considerando a inércia do 

impetrante em promover a emenda da inicial, com fundamento no art. 10, 

caput, da Lei 12.016/2009 c/c art. 321, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO 

o seu recebimento, pelo que DECRETO a extinção da ação, sem julgamento 

do mérito (art. 485, I, CPC). Sem custas. P.R.I. Não havendo provocação 

no prazo legal, arquive-se, com as baixas necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059494-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória 

com pedido de antecipação de tutela ajuizada por MARCOS JOSÉ DA 

SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados, pelos 

fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. Depreende-se dos 

autos que a parte autora, embora intimada a fim de providenciar o 

recolhimento das custas processuais, não o fez (ID. 31289479) É o relato 

do essencial. Decido: Na hipótese dos autos, observa-se que o patrono da 

parte autora foi intimado do comando judicial de ID. 27388985, para 

comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias. 

Todavia, apesar de ser concedido dilação de prazo para efetuar a 

quitação das custas, o autor não comprovou o recolhimento, conforme se 

infere da certidão de ID. 31289479. Com efeito, o recolhimento das custas 

processuais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo e o seu não atendimento acarreta a extinção do feito, 

nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, vejamos: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...); IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo;” Para mais, o art. 290 do Código de Processo Civil, dispõe que 

“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. Desse modo, diante da inércia da parte 

autora no recolhimento das custas iniciais, mesmo após expressa 

determinação judicial, o cancelamento da distribuição é medida impositiva 

À propósito, “Não recolhidas as custas processuais, o cancelamento da 

distribuição é medida que se impõe, sendo desnecessária a intimação 

pessoal do autor.” (TJMT - Ap 175490/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 06/02/2017). Razão disso, determino o CANCELAMENTO 

DA DISTRIBUIÇÃO nos termos do artigo 290 do CPC e, em consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do artigo 485, IV do mesmo código. Sem custas. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1020745-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KERMAN RIBEIRO BORGES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por essas considerações, JULGO EXTINTO 

o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas conforme o disposto no 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem 

honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos, com as baixas necessárias. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016512-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL RICARDO CAZARIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, reconheço a ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL e, 

com efeito, INDEFIRO o recebimento da petição inicial (art. 332, §1º, CPC), 

extinguindo-se a ação executória com julgamento de mérito, nos termos do 

artigo 487, II, do CPC. Defiro ao exequente os benefícios da justiça 

gratuita. Deixo de arbitrar os honorários advocatícios, eis que não 

perfectibilizada a relação processual. Ciência ao Ministério Público. 

Decisão não sujeita ao reexame necessário. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028034-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEIA INHEGUES DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDER MARTINS BERNARDES OAB - MT15604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REU)

DELEGADO GERAL DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL MT (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por isso, e com amparo no artigo 2º, 

parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Preclusa a 

via recursal, remeta-se ao Juízo competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004195-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA PAULA DE ALMEIDA MORAES DOS ANJOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. RECEBO o pedido como liquidação 

de sentença, que se procederá por arbitramento (art. 509, I CPC). 

INTIMEM-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos (art. 510 CPC). Prazo: 30 (trinta) dias sucessivos. Em 

havendo a solicitação de documentos comuns que estejam em poder da 

parte executada, esta deverá apresentá-los no prazo acima assinalado. 

INTIMEM-se. EXPEÇA-se o necessário. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022688-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA CARVALHO LINS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado, do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do 

processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017068-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDWIGES MARIA PINTO DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT14688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, na forma do art. 487, I, do 

CPC, convolando em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, pelo 

que CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM MANDAMENTAL para 

determinar à Autoridade Coatora que: (a.) conceda e implante o benefício 

previdenciário de pensão por morte em favor da impetrante, em 

decorrência do falecimento do Sr. Luiz Mamedes de Magalhães e; (b.) 

promova o pagamento das parcelas vencidas desde a data do ajuizamento 

do writ. As parcelas vencidas deverão ser pagas em parcela única, 

corrigidas monetariamente pelos índices estabelecidos no Tema 810 do 

STF, a partir do vencimento de cada prestação, sendo os juros de mora 

devidos a partir da citação (Súmula n.º 204 do STJ). Sem custas conforme 

o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato 

Grosso. Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). Nos termos do 

artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença 

está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas 

homenagens. P. R. I. CUMPRA-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017221-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CADIM CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1017221-72.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: CADIM CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR 

IMAGEM LTDA IMPETRADO: EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL 

DE CUIABA -MT, MUNICIPIO DE CUIABA Vistos, etc. Ratifico a decisão, 

proferida em regime de plantão, que indeferiu o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela. Nos termos do artigo 7º inciso I Lei 12016/09, notifique-se 

a autoridade apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste informações que reputar necessárias. Dê-se ciência da 

existência da ação ao órgão de representação judicial do Município de 

Cuiabá (artigo 7º inciso II Lei 12016/09). Após, com ou sem manifestação, 

dê-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060496-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA GOIANA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE 

SERVICO PUBLICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE DAYSE DE CARVALHO MARQUES OAB - GO34442 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEITON DA SILVA SOUZA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS - AGR em face de 

KLEITON DA SILVA SOUZA ME, objetivando a satisfação do crédito não 

tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 10.269. É a síntese. 

Fundamento e Decido. De acordo com o art. 2º da Resolução n° 

023/2013/TP, compete a Vara Especializada de Execução Fiscal da 
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Comarca de Cuiabá “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. No caso em análise, 

tratando-se os autos de Ação de Execução Fiscal eu busca satisfazer 

débitos constituídos na CDA n. 10.269, a declinação da competência para 

a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá é medida 

que de rigor se impõe. Nesse sentido, assim manifestou o E. TJMT, litteris: 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO 

DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC e 

art. 2° da Resolução n° 023/2013/TP, DECLARO a incompetência absoluta 

deste Juízo, e DECLINO, ex officio, do processamento e julgamento desta 

demanda, determinando a sua remessa ao Juízo da Vara Especializada de 

Execução Fiscal. Intime-se a requerente. Às providências. Cuiabá, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1017268-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650-O (ADVOGADO(A))

MARINEA ARAUJO DE BRITO OAB - 584.484.462-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017268-46.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: MARINEA ARAUJO DE 

BRITO EXECUTADO: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO Vistos, 

Trata-se de Ação Indenizatória de Reparação de Danos Materiais e Morais 

c/c pedido de liminar para concessão de Tutela de Urgência de Natureza 

Antecipatória para elevação de Nível em conformidade com o Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários, proposta por MARINÉIA ARAÚJO DE BRITO, 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe consoante os termos explicitados na 

exordial. Em apertada síntese, requer a demandante que seja concedida 

tutela de urgência de natureza antecipatória a fim de determinar a 

elevação da remuneração da servidora atribuída no Cargo de Apoio 

Administrativo não Profissional ao nível 4, classe B, conforme tabela 

anexada aos autos. Pugnou ainda, pela procedência da ação, no sentido 

de condenar o Estado de Mato Grosso a restituir à título de danos 

materiais os 67 (sessenta e sete) meses de salários não recebidos pela 

servidora no equivalente a R$ 93.431,50 (noventa e três mil, quatrocentos 

e trinta e um reais e cinquenta centavos) devidamente corrigidos, bem 

como o reconhecimento da insubsistência do Processo Administrativo 

Disciplinar n.º 61737/18 e ainda, a CONDENAÇÃO do Estado de Mato 

Grosso para indenizar a autora, à título de danos morais na importância de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por fim, propugnou pela concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita. A inicial veio acompanhada 

com documentos. É o relatório do necessário. Fundamento. Decido. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da AJG na forma da lei (art. 98 do CPC). 

Anote-se. Preleciona o art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Desse modo, a concessão da tutela de 

urgência pressupõe a demonstração dos requisitos acima transcritos, 

máxime a probabilidade do direito (fumus boni iuris), bem como o periculum 

in mora, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Sobre estes requisitos, leciona o mestre Humberto Theodoro Júnior que 

“inequívoca é a prova capaz de autorizar uma sentença de mérito 

favorável à parte que invoca a tutela antecipada. A verossimilhança 

refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo o quadro 

fático invocado pela parte, não apenas quanto à existência de seu direito 

subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua 

irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., Editora Universidade de 

Direito, página 452). Em análise aos documentos trazidos com a peça 

inicial, tenho que não assiste razão à parte reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ainda, no que refere a suposta 

preterição, mostra-se incabível a antecipação dos efeitos da tutela tendo 

em vista que a medida esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação. Além 

de que, é vedada a concessão de vantagens pecuniárias aos servidores 

públicos, nos termos do art. 2º-B da Lei 9.494/97, in verbis: Art. 2o-B. A 

sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha 

de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou 

extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, 

somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. Destarte, 

INDEFIRO o pleito de antecipação de tutela, ante a inviabilidade de se 

constatar, em cognição sumária, a aparência do bom direito da autora. 

Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado 

de 18 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo de designar a audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). CITE-SE o Réu, para, 

querendo, responder a presente ação no prazo de legal (art. 335 c/c 183 

do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte requerida, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 

do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. No caso de silêncio do 

demandado, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do 

meio previsto no artigo 203, §4º do CPC. Intime-se. Às providências. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017339-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO OAB - RJ175193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO . Vistos, Trata-se de Tutela 

Provisória de Urgência incidental requerida por BRF S/A em face do 

ESTADO DO MATO GROSSO, na qual o requerente pleiteia a substituição 

do depósito judicial em dinheiro realizado no bojo da Ação Cautelar n. 

35650-51.2013.811.0041, por Apólice de Seguro Garantia Judicial. Aduz, 

em síntese, que interpôs Ação Cautelar Antecipatória de Garantia 

(Processo n. 35650-51.2013.811.0041) objetivando a antecipação de 

garantia relativa ao crédito tributário de ICMS instrumentalizado na 

Notificação de Lançamento n. 63498/631/58/2009, mediante a realização 

de depósito judicial. Sustenta que, uma vez garantido do débito tributário, e 

ausente o ajuizamento de execução fiscal pelo Fisco Estadual, ajuizou a 

Ação Anulatória n. 1019646-43.2018.8.11.0041, que se encontra 

pendente de julgamento, visando desconstituir o lançamento tributário. 

Relata que em razão da crise econômica ocasionada em razão da 

pandemia de COVID-19, a impetrante tem buscado alternativas para 

manutenção de seu fluxo de caixa e continuidade de sua atividade 

empresarial, motivo pelo qual pugna pela observância ao princípio da 

não-onerosidade a fim de substituir o depósito em montante integral 

anteriormente realizado por Apólice de Seguro Garantia. Com a inicial 

juntou documentos. Recebo a inicial posto que, a princípio, atende as 

exigências legais. A tutela antecedente é uma das novidades trazidas pela 

Lei 13.105/2015 e foi concebida para garantir à parte que, constatando 
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haver situação de urgência já existente no momento da propositura da 

ação, possa limitar-se a requerer a tutela provisória de urgência e, 

posteriormente, formular o pedido de tutela definitiva. O atual código 

processual civil disciplina, ainda, o procedimento da tutela cautelar 

requerida em caráter antecedente, dispondo que a inicial deve conter: a) a 

indicação da lide e seu fundamento; b) a exposição sumária do direito que 

se objetiva assegurar e c) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 305, CPC), de modo que, uma vez presentes os 

pressupostos específicos para a concessão, quais sejam, o risco de 

ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito alegado 

(periculum in mora e fumus boni iuris), deve ser concedida a tutela 

cautelar. Nesse sentido, leciona o renomado doutrinador Humberto 

Teodoro Júnior, ao discorrer a respeito dos requisitos da tutela cautelar. 

Refere que as medidas preventivas sujeitam-se a dois pressupostos que 

são o fumus boni iuris e o periculum in mora. A respeito de tais requisitos 

menciona que: “(...) Pelo fumus boni iuris, reclama-se do requerente a 

demonstração da aparência de um direito subjetivo envolvido no litígio; e 

pelo periculum in mora entende-se o risco de um dano e de difícil 

reparação, suportado pelo mesmo direito, caso se tenha de aguardar o 

desfecho definitivo do processo. Disso decorre um perigo de inutilização 

do próprio processo, já que, afinal, o provimento em prol do direito 

subjetivo da parte, depois de consumada a lesão, cairia no vazio, 

tornando-se uma inutilidade prática. O remédio processual perseguido e 

deferido à parte não teria eficácia para cumprir sua função tutelar perante 

a situação jurídica material deduzida em juízo (...). ” THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. O Processo Civil Brasileiro: no limiar do novo século. Rio de 

Janeiro: Forense, 2002. Pag. 88”. É sabido que o lançamento tributário é 

ato jurídico que formaliza o vínculo obrigacional existente entre o 

contribuinte e o fisco, trata de procedimento pelo qual a Fazenda Pública é 

detentora do poder-dever de exigir o crédito tributário, sendo marco 

temporal para que o contribuinte recolha os valore impostos pelo Fisco, no 

prazo legal estabelecido, ou tome medidas no intuito de desconstituir a 

cobrança, via apresentação de defesa administrativa. Finalizado o 

procedimento administrativo, tendo este, resultado desfavorável ao 

contribuinte, o crédito tributário volta a ser exigível, sendo inscrito em 

dívida ativa a fim embasar as execuções fiscais ajuizadas pelas Fazenda 

Públicas, pelas quais o ente público, a fim de satisfazer seu crédito, 

solicita a expropriação de bens e direitos do contribuinte/devedor para 

pagamento de dívida inscrita em dívida ativa. Ocorre que, entre o fim do 

procedimento administrativo, inscrição em dívida ativa e ajuizamento da 

execução, pode o contribuinte/devedor vir a sofrer restrições de direitos, 

à exemplo está a impossibilidade de emitir Certidão de Negativa de débito 

ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, prejudicando assim a 

continuidade das atividades comerciais. Nesse cenário, a fim de 

resguardar o interesse dos contribuintes que desejam discutir 

judicialmente o débito, em casos em que a Fazenda Pública se encontra 

em mora no ajuizamento da execução fiscal, o legislador garantiu ao 

sujeito passivo algumas modalidades de suspensão do crédito que virá a 

ser discutido. Assim, o Código Tributário Nacional, em seu art. 151, prevê 

as seguintes modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - 

moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os 

recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 

administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de 

segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em 

outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI – o 

parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) (...) Por sua vez, o art. 

9º da Lei 6.880/80 (Lei de Execuções Fiscais) prescreve quais são as 

modalidades de garantia do crédito tributário: Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à 

penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. 

(...) Nos termos dos dispositivos colacionados, tem-se que, as 

modalidades de garantia que não a realização do depósito em montante 

integral, previstas neste último dispositivo, não implicam, ope legis, na 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto não 

mencionadas no rol do art. 151 do CTN, entendimento este sumulado pelo 

colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado 112: O depósito 

somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em 

dinheiro. Portanto, ainda que a oferta de bem à penhora (in casu Apólice 

de Seguro Gatantia), seja uma das modalidades de garantia ao crédito 

tributário, tem-se que apenas as hipóteses constantes no art. 151, do CTN 

possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. 

Ademais, não ficou comprovado nos autos a necessidade dos valores 

depositados em juízo para a manutenção das atividades econômicas da 

autora, seja para seu fluxo de caixa, pagamento de folha de pagamento ou 

de fornecedores, tampouco ficou demonstrado risco à solvabilidade da 

empresa, conforme aventado na inicial. Nessa diapasão, ausente provas 

de efetiva necessidade, para a concessão da tutela requerida, qual seja, a 

substituição do depósito judicial pelo seguro garantia, mostra-se 

necessária a demonstração de concordância do credor. Ao contrário, vêm 

decidindo a jurisprudência pátria, ao tratar da possibilidade de aceitação 

das outras modalidades de garantia, previstas no art. 9º da LEF, com o fito 

de possibilitar a emissão de certidão negativa de débito do contribuinte. 

Nesse sentido: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. DÉBITO FISCAL. CAUÇÃO 

ANTECIPATÓRIA DE GARANTIA. BEM IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA. 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 

DECISÃO MANTIDA. 1.A caução oferecida pelo contribuinte em ação 

cautelar inominada, antes da propositura da execução fiscal, é 

equiparável à penhora antecipada e viabiliza a expedição de certidão 

positiva com efeitos de negativa, desde que aceita como garantia do juízo. 

2. Constatado nos autos que o contribuinte ofereceu em garantia imóvel 

desembaraçado avaliado em quantia suficiente para assegurar o débito 

existente perante a Fazenda, não há motivos para a recusa da caução 

ofertada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.

(TJDFT, Acórdão n.853135, 20140020295686AGI, Relator: FÁTIMA 

RAFAEL 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2015, Publicado no 

DJE: 09/03/2015. Pág.: 383.) Destarte, ainda que as demais modalidades 

de garantias previstas em lei, que não o depósito integral em dinheiro, não 

tenham o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, estas, 

desde que em valor suficiente à integralidade do débito, são meios aptos 

para garantir à emissão de certidão negativa com efeito de positiva, por 

parte dos contribuintes. Assim, tendo as medidas cautelares o escopo de 

assegurar a eficácia e utilidade do processo principal, o mérito dela é 

revelado no fumus boni iuris e no periculum in mora, que, na lide em 

questão, não se faz presente, considerando que há, nos autos, prova da 

necessidade do montante depositado em juízo para a continuidade da 

atividade econômica da parte autora, bem como não ficou demonstrado 

qualquer risco à sua solvabilidade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido 

de tutela cautelar antecedente, para fins de possibilitar que a parte autora 

substitua o depósito judicial por apólice de seguro garantia, estando tal 

substituição condicionada ao aceite do credor, in casu a Fazenda Pública 

Estatual. Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar o pedido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicando as provas que pretende produzir, nos 

termos dos art. 306 do CPC, sob pena de se presumirem aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pelo requerente (CPC, art. 307). Com a 

contestação ou decorrido, in albis, o prazo, o que deverá ser certificado, 

façam-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se por oficial de justiça 

plantonista. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1044899-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BUENO MUSSI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marcos davi andrade OAB - MT11656-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1044899-33.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: PATRICIA BUENO MUSSI 

IMPETRADO: ARNON OSNY MENDES LUCAS PRESIDENTE DO DETRAN/MT 

Vistos, Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PATRÍCIA 
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BUENO MUSSI, em face do suposto ato coator praticado pelo DIRETOR 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, consoante os termos explicitados na exordial. É o 

que merecia relato. Fundamento e decido. A inicial não preenche os 

requisitos legais dos artigos 319 e ss do CPC, razão pela qual o presente 

feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, pelos argumentos em que 

passo a expor. Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de 

segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de 

poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua função. É 

o que se denota do art. 5º, LXIX, da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 

12.016/09, respectivamente: Art. 5º (...). (...); LXIX – conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito liquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do poder público; Art. 1º - Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (...) Como 

qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os 

pressupostos processuais, havendo, no caso do writ, porém, uma 

condição específica, qual seja, o direito líquido e certo devidamente 

demonstrado. Pois bem. Em detida análise aos fatos, verifico flagrante 

ilegitimidade do DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, pois este não pode figurar 

no polo passivo do presente mandamus, eis que a legitimidade passiva 

desta via é da autoridade que pratica ato ilegal sob o manto do ente 

público. A impetrante não qualificou a autoridade coatora, ou seja, não 

qualificou a pessoa física investida como agente público que praticou o ato 

ilegal ou abusivo. Envereda-se por este talho: PROCESSUAL CIVIL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. 1. Autoridade coatora, para os efeitos do mandado de 

segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, aquele que 

tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que 

dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. 2. Em se tratando 

de mandado de segurança, requisito óbvio da petição inicial está na 

indicação da autoridade coatora. A ausência desta implica inépcia da 

petição inicial, não competindo ao Poder Judiciário suprir, de ofício, a falta 

manifestada nos autos. 3. In casu, a impetrante não apontou a autoridade 

coatora, ensejando a inépcia da inicial e, por conseguinte, a extinção do 

processo sem resolução de mérito, na forma dos artigos 267, inciso I, e 

282 do Código de Processo Civil. 4. Sentença reformada. 5. Agravo retido 

prejudicado. 6. Apelo e Remessa Oficial, tida por interposta, providos. 

(TRF 1ª R.; AC 0020029-18.2005.4.01.3400; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. 

Conv. Emmanuel Mascena de Medeiros; DJF1 14/04/2016). Destarte, ante 

a flagrante ilegitimidade do impetrado, o feito deve ser extinto. Dispõe o art. 

10 da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 10. A inicial será desde logo 

indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de 

segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o 

prazo legal para a impetração. (grifei e negritei) Peço vênia para 

transcreve o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, v.g.: 

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA –INDEFERIMENTO 

DA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA – 

EMENDA DA INICIAL – CORREÇÃO DA AUTORIDADE COATORA – 

IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO DEVE SER 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O entendimento consolidado pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que a impetração do mandado de 

segurança deve ser dirigida contra aquela autoridade que detenha 

poderes e meios para efetuar o desfazimento do ato. Não é cabível 

oportunizar emenda da inicial, em mandado de segurança, para alteração 

do polo passivo por indicação errônea da autoridade. (AgR 39339/2014, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2014, 

Publicado no DJE 15/08/2014). Portanto, o feito carece dos requisitos de 

procedibilidade, cuja carência da ação enseja a extinção de plano do 

processo, ante a ilegitimidade passiva dos impetrados. Ex Positis, com 

escoro no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 330, II, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a inicial do presente Mandado de Segurança, 

ante a falta de legitimidade passiva do impetrado e, por conseguinte; 

JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários, face a 

isenção desta ação mandamental. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Precluso este decisum, certifique-se e proceda-se com às baixas e 

anotações de praxe, arquivando-se o feito. Às providências. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005887-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR EGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1005887-75.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: CARLOS CESAR EGUES 

IMPETRADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

CARLOS CESAR EGUES, em face do suposto ato coator praticado pelo 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, consoante os termos explicitados na exordial. É o 

que merecia relato. Fundamento e decido. A inicial não preenche os 

requisitos legais dos artigos 319 e ss do CPC, razão pela qual o presente 

feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, pelos argumentos em que 

passo a expor. Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de 

segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de 

poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua função. É 

o que se denota do art. 5º, LXIX, da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 

12.016/09, respectivamente: Art. 5º (...). (...); LXIX – conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito liquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do poder público; Art. 1º - Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (...) Como 

qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os 

pressupostos processuais, havendo, no caso do writ, porém, uma 

condição específica, qual seja, o direito líquido e certo devidamente 

demonstrado. Pois bem. Em detida análise aos fatos, verifico flagrante 

ilegitimidade do DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, pois este não pode figurar 

no polo passivo do presente mandamus, eis que a legitimidade passiva 

desta via é da autoridade que pratica ato ilegal sob o manto do ente 

público. O impetrante não qualificou a autoridade coatora, ou seja, não 

qualificou a pessoa física investida como agente público que praticou o ato 

ilegal ou abusivo. Envereda-se por este talho: PROCESSUAL CIVIL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. 1. Autoridade coatora, para os efeitos do mandado de 

segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, aquele que 

tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que 

dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. 2. Em se tratando 

de mandado de segurança, requisito óbvio da petição inicial está na 

indicação da autoridade coatora. A ausência desta implica inépcia da 

petição inicial, não competindo ao Poder Judiciário suprir, de ofício, a falta 

manifestada nos autos. 3. In casu, a impetrante não apontou a autoridade 

coatora, ensejando a inépcia da inicial e, por conseguinte, a extinção do 

processo sem resolução de mérito, na forma dos artigos 267, inciso I, e 

282 do Código de Processo Civil. 4. Sentença reformada. 5. Agravo retido 

prejudicado. 6. Apelo e Remessa Oficial, tida por interposta, providos. 

(TRF 1ª R.; AC 0020029-18.2005.4.01.3400; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. 
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Conv. Emmanuel Mascena de Medeiros; DJF1 14/04/2016). Desta feita, 

ante a flagrante ilegitimidade do impetrado, o feito deve ser extinto. Dispõe 

o art. 10 da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 10. A inicial será desde logo 

indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de 

segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o 

prazo legal para a impetração. (grifei e negritei) Peço vênia para 

transcreve o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, v.g.: 

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA –INDEFERIMENTO 

DA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA – 

EMENDA DA INICIAL – CORREÇÃO DA AUTORIDADE COATORA – 

IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO DEVE SER 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O entendimento consolidado pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que a impetração do mandado de 

segurança deve ser dirigida contra aquela autoridade que detenha 

poderes e meios para efetuar o desfazimento do ato. Não é cabível 

oportunizar emenda da inicial, em mandado de segurança, para alteração 

do polo passivo por indicação errônea da autoridade. (AgR 39339/2014, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2014, 

Publicado no DJE 15/08/2014). Portanto, o feito carece dos requisitos de 

procedibilidade, cuja carência da ação enseja a extinção de plano do 

processo, ante a ilegitimidade passiva dos impetrados. Ex Positis, com 

escoro no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 330, II, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a inicial do presente Mandado de Segurança, 

ante a falta de legitimidade passiva do impetrado e, por conseguinte; 

JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários, face a 

isenção desta ação mandamental. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Precluso este decisum, certifique-se e proceda-se com às baixas e 

anotações de praxe, arquivando-se o feito. Às providências. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012921-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS XAVIER DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS OAB - MT2.350 (ADVOGADO(A))

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT4671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Procurador Geral do Município de Cuiabá (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Vistos, Trata-se de mandado de 

segurança individual impetrado por GEREMIAS XAVIER DOS SANTOS em 

face de Diretor do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) do Estado 

de Mato Grosso, na qual o impetrante sustenta a ilegalidade do ato 

administrativo que condicionou o licenciamento anual do veículo 

VW/PARATI GL, Placa JYM6499-Cuiabá-MT, a gasolina, particular, 

ano/modelo 1989/1989, cor vermelha,  5 por tas,  chassi 

9BWZZZ30ZKP217116, renavam 00422478008, ao pagamento das multas 

existentes. Liminar indeferida (id.19284027). No id.19638247 o impetrante 

requereu a reconsideração da decisão, pedido que foi apreciado e 

indeferido no id.19741857. A parte impetrada deixou transcorrer em 

branco o prazo para manifestação (id. 20502797). Manifestação do 

Ministério Público (id.20701885). Vieram-me conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Do mérito. Segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, 

da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 

autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público”. Do dispositivo citado 

extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela 

mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão 

decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública. 

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos, a saber: 

(a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma de condição da 

ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária 

fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo 

impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a 

notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as 

informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou 

não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito líquido e certo e 

da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade 

pública. Conforme se infere dos autos, o impetrante pleiteia a concessão 

da segurança para autorizar o licenciamento do veículo descrito na inicial, 

sem a exigência prévia do pagamento das multas a ele imposta. O Código 

de Trânsito Brasileiro - CTB, estabelece que a infração de trânsito é a 

inobservância de qualquer preceito nele previsto, sendo que condutor 

infrator será penalizado por uma das sanções previstas que, dependendo 

do grau de gravidade da conduta, poderá ser: advertência, multa, 

suspensão do direito de dirigir, cassação da carteira nacional de 

habilitação, cassação da permissão para dirigir, frequência obrigatória em 

curso de reciclagem. Vale a transcrição: “Art. 161. Constitui infração de 

trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação 

complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 

penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das 

punições previstas no Capítulo XIX. Parágrafo único. As infrações 

cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades 

e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções. (...) Art. 256. 

A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste 

Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele 

previstas, as seguintes penalidades: I - Advertência por escrito; II - Multa; 

III - suspensão do direito de dirigir; IV - (Revogado pela Lei nº 13.281, de 

2016) (Vigência) V - Cassação da Carteira Nacional de Habilitação; VI - 

Cassação da Permissão para Dirigir; VII - Frequência obrigatória em curso 

de reciclagem. ” Quanto ao procedimento administrativo para imposição de 

multa, o Código de Trânsito prevê a necessidade da perfectibilização de 

duas notificações ao infrator, uma para comunicar a autuação da infração, 

e outra para impor a multa, conforme inteligência dos artigos 280, 281 e 

282, todos do CTB. Como se vê, o CTB é claro, ao estabelecer que o 

procedimento a ser adotado pelas autoridades de trânsito na efetivação 

das autuações deve observância a dupla notificação. A propósito, esse 

entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 312 da Corte da 

Cidadania: “No processo administrativo para imposição de multa de 

trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da 

pena decorrente da infração. ” (Destaquei) Com efeito, o colendo Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido que, nos casos de 

autuação em flagrante, o auto de infração de trânsito produz o efeito de 

notificação do cometimento da infração, desde que contenha a assinatura 

do condutor (notificação presencial). Não havendo flagrante ou existindo 

recusa do condutor em assinar o documento, é imperioso o envio da 

notificação da autuação, via postal, no prazo legal. Quanto ao 

condicionamento do licenciamento ao prévio pagamento das multas 

aplicadas, transcrevo o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 

124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão 

exigidos os seguintes documentos: VIII - comprovante de quitação de 

débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao 

veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações 

cometidas; Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de 

Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e 

ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade 

pelas infrações cometidas. Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual 

será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, 

no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. (...) § 2º O 

veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos 

relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados 

ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações 

cometidas. ”. (Destaquei) A teor do que estabelece a legislação, a regra é 

que inexiste ilegalidade quanto ao condicionamento do licenciamento do 

veículo ao prévio pagamento das multas impostas por infração de trânsito. 

Todavia, essa regra comporta exceção, nomeadamente no caso previsto 

no inciso II do art. 282 do CTB, qual seja, ausência de notificação do 

infrator no prazo máximo de trinta dias. Nesse sentido: Súmula 127 do STJ: 

É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa de trânsito, da qual o infrator não foi notificado. Releva destacar 

também, que a penalidade de multa fica vinculada ao veículo e ao seu 

proprietário, independentemente da responsabilidade pelas infrações 
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cometidas. Todavia, ainda que a penalidade de multa seja de 

responsabilidade do proprietário do veículo, será atribuída ao condutor 

identificado no ato da infração (ou aquele indicado) a pontuação pelas 

infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no § 3º do art. 

257 do CTB. Ressalto ainda que o Supremo Tribunal Federal no julgamento 

da ADI n° 2.998, reconheceu a constitucionalidade das normas do Código 

de Trânsito Brasileiro (CTB) que condicionam o licenciamento do veículo à 

previa quitação de todas as multas e débitos tributários. Por unanimidade, 

os i. ministros também afastaram possibilidade de estabelecimento de 

sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito (Contran): Decisão: O 

Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do 

Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio 

(Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou 

improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, 

VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por 

unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, 

parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento 

de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, 

declarou a nulidade da expressão “ou das resoluções do CONTRAN” 

constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os 

Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. 

Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. 

Plenário, 10.04.2019 No presente caso, após análise detida dos autos se 

constata que o impetrante não logrou minimamente demonstrar que 

padecem de mácula as multas de trânsito que lhe foram imputadas, e, 

nesse diapasão, sendo inolvidável o fato de que os atos administrativos 

gozam de presunção de legalidade, plausível a exigência da quitação 

dessas multas para fins do almejado licenciamento. Ou seja, os atos 

administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, 

decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração 

Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 

Dessa forma, faz-se necessário a comprovação pelo impetrante do não 

recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando 

de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte impetrante. Com 

efeito, o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída 

e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar o seu direito líquido e 

certo a prima facie. Assim, diante da ausência de prova inequívoca e 

pré-constituída, não há como acolher o pleito inicial; nesse sentido: 

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE 

LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – 

DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO 

CONFIGURADO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. 

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal 

ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para 

denegar a segurança vindicada. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO 

KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019). Noutro giro, quanto 

ao pleito de declaração de nulidade das infrações, sem maiores 

sobressaltos, tenho que não merece prosperar, porquanto a pretensão 

deve ser objeto de ação cognitiva, já que demanda dilação probatória. É 

este o entendimento no egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE 

TRÂNSITO – ILEGALIDADE – NULIDADE DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – 

DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado. Inteligência da súmula nº 127 do 

STJ. Todavia, na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder 

Judiciário, no que se refere ao arquivamento da multa reclama a 

apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, 

sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa 

exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a termo dilação 

probatória. (N.U 0500062-10.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2019, Publicado no 

DJE 21/02/2019). Destaquei. Destarte, ausentes os requisitos para a 

concessão da segurança, segundo a lei que rege o writ of mandamus, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Dispositivo. Dessa 

forma, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do 

art. 487, I, do CPC, pelo que DENEGO A ORDEM. Sem custas conforme o 

disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual do Estado de Mato 

Grosso. Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). Decisão não 

sujeita ao reexame necessário. P. I.C. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000561-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UHEIGUISON BOTELHO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADAO ANTONIO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Vistos, UHEIGUISON OTELHO 

NASCIMENTO, qualificado nos autos, ingressou com a presente AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de Saúde), 

objetivando com a antecipação, determinar que o Requerido “adote, 

imediatamente, todas as providências necessárias para que o autor 

receba tratamento domiciliar, pelo sistema de Home Care, incluindo 

assistência médica, de enfermagem, nutricionista, fisioterapia motora e 

respiratória, ventilação motora, dentre outros cuidados a serem indicados 

por equipe multidisciplinar de saúde que cuidará do tratamento domiciliar, 

inclusive suporte nutricional (com insumos alimentares), fornecimento 

medicamentos, conforme plano terapêutico em anexo, assumindo também 

os gastos com consumo de energia elétrica relativos a Home Care (com 

instalação de medidor específico para tanto) (...)”. Compulsando os autos, 

verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, na petição id.24724498 e 

documentos de ids. 24724510,24724511, noticiou o óbito da parte Autora. 

Com efeito, no caso, é impossível a continuação do feito, uma vez que 

tratar-se de ação indisponível e de natureza personalíssima. Dessa forma, 

julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

Art. 485, IX, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000275-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA ROCHA PINTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA 1000275-93.2018 Vistos, 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

Valquiria Rocha Pinto acoimando de ilegal e arbitrário ato do SECRETÁRIO 

ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE 

PESSOAS, COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO E 

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO, 

Superintendente de Previdência do Estado de Mato Grosso, 
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consubstanciado na demora para conclusão do Processo Administrativo 

nº 80450, protocolizado no dia 16.02.2017, por meio do qual requereu a 

progressão horizontal (classe). Aduz, em síntese, que a demora na 

conclusão do processo administrativo importa em ofensa aos princípios da 

razoável duração do processo e da eficiência. Em face do exposto, 

pugnou pela concessão de liminar para determinar à autoridade coatora 

conclua o Processo Administrativo n.º 80450, no prazo de 48 horas e no 

mérito requereu a confirmação da liminar. Liminar deferida (id.11368618). 

Informações do Estado de Mato Grosso acostadas no id. 12311393, 

informando o cumprimento da liminar. Manifestação do Ministério Público 

(id.12443636). Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, 

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público”. Do dispositivo citado extraem-se como requisitos necessários à 

conquista da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) 

ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por 

autoridade pública. Referidos requisitos são analisados em dois momentos 

distintos, a saber: (a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma 

de condição da ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em 

cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação 

apresentada pelo impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e 

determina a notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de 

prestadas as informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, 

reconhece ou não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito 

líquido e certo e da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de 

autoridade pública. Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do 

direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo por 

parte da autoridade coatora, neste momento processual, configuram o 

próprio mérito da impetração. No caso em tela, a impetração do presente 

writ cinge-se à verificação da violação a direito líquido e certo da 

impetrante em ter seu processo administrativo concluído. Com efeito, o 

tema referido foi tratado por ocasião da decisão liminar nos seguintes 

termos: É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que 

para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes 

requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus 

boni juris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Pois bem. 

Acerca do tema, a Lei Estadual nº 7.692/02, que regulamenta o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, assim dispõe 

no que interessa ao caso concreto: “Art. 37 O prazo máximo para decisão 

de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração 

Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for 

legalmente estabelecido. § 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o 

interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera 

administrativa, salvo previsão legal em contrário. § 2° Quando a 

complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo 

previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das 

providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo 

anterior. § 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade 

do dever de apreciar o requerimento.” Desta maneira, transpondo o 

supramencionado dispositivo ao caso concreto, resta evidenciado o 

fumus boni juris necessário à concessão da liminar vindicada, porquanto o 

documento carreado demonstra que o processo administrativo de 

interesse do impetrante encontra-se paralisado há quase um ano, em 

franca violação aos princípios da legalidade, da razoável duração do 

processo e da eficiência. O periculum in mora, por sua vez, decorre do 

fato de que a não análise do pedido de progressão pretendida pelo 

impetrante pode impedir ou retardar a concessão de aumento da sua 

remuneração. Portanto, presentes os requisitos legais exigidos, é de rigor 

a concessão da liminar, consoante se observa do seguinte precedente do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - 

APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO 

DA HIERARQUIA DAS NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora, 

injustificada, da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido 

e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. 

2 - ''Em vista do princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o 

prazo estabelecido na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, 

Publicado no DJE 06/07/2015)” (Apelação / Remessa Necessária 

112848/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017.” Nesse viés, 

as premissas estabelecidas na decisão referida foram corroboradas pela 

autoridade coatora, não havendo nos autos qualquer elemento de 

convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já 

alcançado. Dispositivo. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação 

mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A 

ORDEM e convolo em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida. Sem 

custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição 

Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). 

Nos termos do art. 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a 

presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, 

decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao e. 

TJMT, com nossas homenagens. P. I.C. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003938-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS CASTRO BRITES EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FARIAS DE MIRANDA (IMPETRADO)

ELITON PAULO TEIXEIRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Vistos, Cuida-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por Denis Castro Brites Eireli 

EPP em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Gerente Especial 

de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

GFMEP/SUFIS da SEFAZ/MT, objetivando, a sua reinclusão no Simples 

Nacional. Aduz, em síntese, a ilegalidade do ato que indeferiu seu pedido 

de reinclusão no Simples Nacional, ao argumento de que regularizou as 

pendências existentes no prazo legal concedido pela Administração 

Fazendária, o que demonstra a ilegalidade do fundamento utilizado para 

indeferir o pedido administrativo, qual seja, a suposta intempestividade do 

recolhimento dos valores devidos. Instado a emendar a petição inicial, o 

impetrante atendeu ao comando judicial por meio da petição referente ao 

Id. 5821780 e documentos que a acompanham. Liminar indeferida 

(id.5885264). O Estado de Mato Grosso apresentou informações no 

id.7842378. Decisão monocrática ad quem deferiu o pedido de 

antecipação de tutela recursal (id.7965500). Manifestação do Ministério 

Público (id.9015708). Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, 

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público”. Do dispositivo citado extraem-se como requisitos necessários à 

conquista da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) 

ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por 

autoridade pública. Referidos requisitos são analisados em dois momentos 

distintos, a saber: (a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma 

de condição da ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em 

cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação 

apresentada pelo impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e 

determina a notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de 

prestadas as informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, 

reconhece ou não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito 

líquido e certo e da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de 

autoridade pública. Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do 

direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo por 
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parte da autoridade coatora, neste momento processual, configuram o 

próprio mérito da impetração. No caso em tela, a impetração do presente 

writ cinge-se à verificação da violação a direito líquido e certo do 

impetrante para sua reinclusão no Simples Nacional. Com efeito, o tema 

referido foi tratado por ocasião da Decisão monocrática ad quem, que 

deferiu a liminar, nos seguintes termos: “A Lei Complementar n 123/06 

dispõe sobre as hipóteses em que as o microempresas ou empresas de 

pequeno porte não podem recolher impostos e contribuições no Sistema 

Simples Nacional. Veja-se: Art. 17. Não poderão recolher os impostos e 

contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa 

de pequeno porte: (...). V - que possua débito com o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou 

Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. (Destaquei). Já o 

parágrafo 2 do artigo 31 da mencionada lei possibilita a permanência da 

pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, mediante a comprovação de 

quitação das pendências, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 

recebimento da comunicação de exclusão, in verbis: § 2 Na hipótese dos 

incisos V e XVI do caput do art. 17, o - será permitida a permanência da 

pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a 

comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo 

de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da 

exclusão. (Negritei). Analisando os documentos que acompanham a inicial 

dos autos de origem, verifico que a Agravante, no dia 29/09/2016, foi 

devidamente intimada da decisão que a excluiu do Simples Nacional, na 

qual consta a advertência de que tinha 30 (trinta) dias, contados da data 

da ciência do Termo de Exclusão do Simples Nacional n 

257745/1627/68/2016, para recolher o valor devido. Veja-se (Id 4848601 – 

pág. 01): TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL Nº. 

257745/1627/68/2016 Contribuinte: DENIS CASTRO BRITES EIRELI - EPP 

CNPJ: 02.328.898/0001-57 Inscrição Estadual: 131794094 Endereço: 

ESTRADA JACINTA, Nº: S/N, Bairro: SÃO CRISTÓVÃO, CEP:78550000 

Município: SINOP 1. Do termo de exclusão: A pessoa jurídica acima 

identificada fica intimada a recolher o valor total do débito declarado no 

Portal do Simples Nacional PGDAS-D relacionado abaixo, no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data da ciência deste TERMO DE EXCLUSÃO. 

(...) 4. Intimação: A pessoa jurídica poderá impugnar a presente 

notificação no prazo de 30 dias, contados da data da ciência. O não 

atendimento ao presente, no prazo fixado, implicará na exclusão do 

contribuinte do tratamento diferenciado e favorecido dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Deve-se utilizar o 

link e-Process no sítio da Sefaz, modelo "Simples Nacional – Impugnação 

da Exclusão do Regime" apresentando a documentação e 

fundamentações necessárias para comprovar suas alegações. 

IMPORTANTE: FINDO O PRAZO DE 30 DIAS, A VERIFICAÇÃO DA 

REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS SERÁ REALIZADA DE OFÍCIO PELA 

GFMEP/SUFIS/SEFAZ-MT, NÃO SENDO NECESSÁRIO APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO PARA INFORMAR A REGULARIZAÇÃO. CUIABA 

29/09/2016 18:15. (Destaquei). A Agravante, consoante afirmação feita 

nas razões recursais, somente efetuou o pagamento de seus débitos em 

12/12/2016 e 12/01/2017, aparentemente, fora do prazo estipulado na 

referida Notificação. Ocorre que o Estado de Mato Grosso, por meio da 

Portaria n 223/2016, permitiu o enquadramento de contribuintes no Simples 

Nacional que procedessem à regularização de suas pendências até o dia 

31 de janeiro de 2017. No dia 31/12/2017, o Estado de Mato Grosso, por 

meio do Decreto n 834/2017, o prorrogou o prazo para as empresas 

optantes pelo Simples Nacional sanearem suas irregularidades, até 

24/02/2017. O referido Decreto assim dispõe: Art. 1° - Para efeito de 

enquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos 

e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte - Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, em relação ao exercício de 2017, os contribuintes que 

optaram pelo aludido regime até 31 de janeiro de 2017 e cuja opção tenha 

sido indeferida, por constatação de pendência de débito ou por 

descumprimento de obrigação acessória, em caráter excepcional, poderão 

promover o respectivo saneamento até 24 de fevereiro de 2017. 

(Destaquei). Dessa forma, em vista de a Agravante ter regularizado suas 

pendências com o Fisco em dezembro de 2016 e em janeiro de 2017, 

portanto, antes do prazo estipulado no Decreto no 834/2017, tenho que 

deve ser re-enquadrada no Simples Nacional. Assinalo que, mesmo 

havendo controvérsia quanto à aplicação da Portaria no 223/2016 e do 

Decreto n 834/2017, tenho que a inexistência de débito em nome da 

pessoa jurídica o recorrente implica o deferimento de seu 

re-enquadramento.” Nesse viés, não havendo nos autos qualquer 

elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele 

já alcançado, a procedência do pedido é medida que se impõe. Dispositivo. 

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma 

do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM e convolo em 

definitiva a antecipação de tutela recursal concedida. Sem custas 

conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de 

Mato Grosso. Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). Nos termos 

do art. 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença 

está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao e. TJMT, com nossas 

homenagens. P. I.C. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001003-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA CLARA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054946-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010308-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY SILVA SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES OAB - MT26062-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Oportunizo à emenda da inicial, em 05 dias, 

a fim de que a Impetrante traga aos autos prova pré constituída do seu 

direito, e do ato coator. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016564-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DO NASCIMENTO ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE RENATO DE FRANCA OAB - MT16096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR / SUPERVISOR DO UOF POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR vindicada para determinar à 

autoridade coatora que proceda com a imediata liberação das mercadorias 

e do veículo apreendido, objetos do Termo de Apreensão e Depósito nº 

1144875-3 e do DAR 032/13.555.369-37. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade Impetrada enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7º, 

II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 

10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo oficial plantonista.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000575-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BEZERRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca do cumprimento da ordem 

concedida em sentença, sob pena de arquivamento. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000221-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE TAGLIARI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016412-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM N. 1016412-82.2020.8.11.0041 (PJE 1) Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, em tutela de urgência, a 

suspensão, pelo prazo de cento e oitenta dias (iniciando com as parcelas 

vencidas em abril/2020 e terminando com as parcelas a vencer em 

setembro/2020), o pagamento das parcelas dos contratos nº 21/00001-8, 

21/00002-6, 20/00011-1, 20/00010-3, 20/00012-X e 20/00013-8 e 

respectivos aditivos, determinando que a instituição Ré se abstenha de 

adotar quaisquer medidas de cobrança, constrição patrimonial ou 

penalidade, especialmente as seguintes: i) execução das garantias 

contratuais; ii) inclusão do Estado autor em cadastros de inadimplência; iii) 

vedação de transferência financeiras federais; ou iv) imposição de 

quaisquer outras penalidades contratuais em decorrência do 

inadimplemento. O autor aduz, em resumo, que firmou com o Banco do 

Brasil, ora requerido, os seguintes contratos de financiamento: 1) PEF 1 – 

Programa Emergencial de Financiamento aos Estados (Contrato n° 

21/00001-8, firmado no ano de 2009): objetivou compensar a redução do 

Fundo de Participação dos Estados em decorrência da crise econômica 

vivenciada à época, no valor de R$ 92.316.000,00 (noventa e dois milhões 

trezentos e dezesseis mil reais), com pagamento em 218 parcelas, cujo 

vencimento da próxima parcela se dará no dia 15/04/2020, no valor de R$ 

194.902,41 (cento e noventa e quatro mil novecentos e dois reais e 

quarenta e um centavos); 2) PEF 2 – Programa Emergencial de 

Financiamento aos Estados (Contrato n° 21/00002-6, firmado no ano de 

2010): objetivou compensar a redução do Fundo de Participação dos 

Estados em decorrência da crise econômica vivenciada à época, no valor 

de R$ 138.474.000,00 (cento e trinta e oito milhões quatrocentos e setenta 

e quatro mil reais), com pagamento em 224 parcelas, cujo vencimento da 

próxima parcela se dará no dia 15/04/2020, no valor de R$ 846.241,30 

(oitocentos e quarenta e seis mil duzentos e quarenta e um reais e trinta 

centavos); 3) PROINVEST (Contrato n° 20/00011-1, firmado em 2012): 

objetivou viabilizar a execução de despesas de capital, constantes do 

programa PROINVEST, no valor de R$ 468.068.420,00 (quatrocentos e 

sessenta e oito milhões sessenta e oito mil e quatrocentos e vinte reais), 

com pagamento em 361 parcelas, cujo vencimento da próxima parcela se 

dará no dia 15/04/2020, no valor de R$ 6.593.449,76 (seis milhões 

quinhentos e noventa e três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e 

setenta e seis centavos); 4) Programa MT INTEGRADO (Contrato n° 

20/00010-3, firmado em 2012): objetivou ampliar e melhorar a 

infraestrutura viária em decorrência do Programa Mato Grosso Integrado, 

Sustentável e Competitivo – MT INTEGRADO, no valor de R$ 

1.416.670.000,00 (um bilhão quatrocentos e dezesseis milhões e 

seiscentos e setenta mil reais), em 152 parcelas, cujo vencimento da 

próxima parcela se dará no dia 15/04/2020, no valor de R$ 19.020.492,21 

(dezenove milhões vinte mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e 

um centavos); 5) Programa Pontes de Concreto (Contrato n° 20/00012-X, 

firmado em 2014): objetivou custear despesas de capital (investimentos 

fixos) constantes do Plano Plurianual – PPA e da Lei Orçamentária Anual – 

LOA, no valor de R$ 470.000.000,00 (quatrocentos e setenta milhões de 

reais), em 240 parcelas, cujo vencimento da próxima parcela se dará no 

dia 27/04/2020, no valor de 24.334.218,71 (vinte e quatro milhões 

trezentos e trinta e quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e um 

centavos); E, por fim, 6) Programa de Revitalização de Rodovias (Contrato 

n° 20/00013-8, firmado em 2014): objetivou custear despesas de capital 

(investimentos fixos) constantes do Plano Plurianual – PPA e da Lei 

Orçamentária Anual – LOA, no valor de R$ 250.000.000,00 (duzentos e 

cinquenta milhões de reais), em 240 parcelas, cujo vencimento da próxima 

parcela se dará no dia 27/04/2020, no valor de R$ 6.565.951,79 (seis 

milhões quinhentos e sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta e um 

reais e setenta e nove centavos). Alega que todos vinham sendo pagos, 

até que sobreveio a crise gerada pela pandemia do novo Coronavírus, em 

que o Estado autor teve que despender de gastos extras com saúde, 

muito além de sua capacidade financeira, além do forte impacto na 

arrecadação, uma vez que, no final de trinta dias, estima-se uma perda de 

arrecadação da ordem de R$ 446.500.000,00 (quatrocentos e quarenta e 

seis milhões e quinhentos mil reais), sendo R$ 273.910.606,06 (duzentos e 

setenta e três milhões, novecentos e dez mil, seiscentos e seis reais e 

seis centavos) de ICMS. Assevera que, diante desse cenário de caos 

financeiro, o Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, Exmo. Sr. 

Rogério Luiz Gallo, enviou ao Gerente de Relacionamento do Banco do 

Brasil em Mato Grosso o Ofício nº 408/GSF/SEFAZ-MT/2020, de 06 de abril 

de 2020, solicitando que, excepcionalmente, não fossem realizados os 
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débitos das faturas na Conta Única, enquanto se aguarda a tramitação 

legislativa do pacote de apoio financeiro aos Estados para o combate à 

pandemia causa pelo Coronavírus (COVID-19), dentro dos quais está a 

suspensão do pagamento de R$ 12,6 bilhões de dívidas dos Estados com 

a União e instituições financeiras, entretanto, até a presente data o Estado 

de Mato Grosso não obteve qualquer resposta, daí porque intenta a 

presente ação. Com a inicial, vieram acostados documentos. Em síntese, é 

o necessário relato. Decido. Para a concessão da tutela de urgência se 

faz necessário comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do NCPC/2015). Pautado pelo art. 375 do CPC, inicio afirmando que é da 

sabença geral que o mundo todo está atravessando um período de grande 

apreensão e crise, das mais variadas formas, devido à pandemia causada 

pelo Coronavírus – COVID-19, inclusive econômica. Nesse contexto, 

importa consignar que o período atual está sendo marcado por situações 

excepcionais, dentre elas a forte atuação do Poder Público, que tem 

editado normas de caráter provisório, com intuito de resguardar a saúde 

da população, bem como tem dispendido elevados gastos na área da 

saúde, com intuito de conter a propagação do novo Coronavírus. São 

inúmeros os atos do poder público, em todos os níveis, apontando para a 

excepcionalidade do momento, como a Portaria 118/2020 do Ministério da 

Saúde, de fevereiro, o Decreto 424/2020 de Mato Grosso, de março, que 

declara estado de calamidade pública neste Estado e Decretos municipais. 

No próprio Judiciário temos a Resolução 314/2020 do Conselho Nacional 

de Justiça e a Portaria-Conjunta 247/2020 do E. TJMT. Ora, a República 

Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, III, CF) e como um dos objetivos fundamentais a promoção do bem 

de todos (art. 3º, IV, CF). Sendo assim, num momento de crise na saúde, 

como este em que estamos vivendo, mais do que nunca o Estado deve 

garantir a universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de 

saúde pública (art.196, CF), verbis: “Art. 196. A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” E, de fato, resta evidente os esforços envidados pelo 

Estado na tentativa de contenção da propagação do novo Coronavírus, 

assim como os gastos na área da saúde, consoante se vê do quadro 

comparativo 2019/2020, trazido pelo autor, doc. ID. 31164781. Por outro 

lado, com o fechamento do comércio, a drástica redução da emissão das 

notas fiscais, etc., é certo que houve uma queda brusca de arrecadação, 

consoante demonstrado no doc. ID. 31165555, decorrente da evidente e 

notória redução da atividade econômica neste Estado, no país e, sabe-se, 

no mundo todo. Em suas razões, o autor desenvolve, de modo brilhante, a 

teoria da imprevisão para o caso concreto, aduzindo que o vindouro 

inadimplemento do pagamento dos contratos decorre da situação de 

penúria fiscal a qual se encontra o Estado de Mato Grosso, por 

circunstâncias imprevisíveis causadas pelo espalhamento do COVID-19, o 

que não lhe pode, por óbvio, ser imputado, pois se trata de um fator 

externo que afasta a sua responsabilidade contratual, em decorrência de 

caso fortuito ou força maior, impedindo a caracterização da mora (artigos 

393 e 396, do Código Civil). Examinando este caso, verifico que assiste 

razão ao autor, não só pela sua tese esposada, mas também pela 

excepcionalidade da situação. A pandemia que graça o mundo, na qual 

Mato Grosso está inserido, é algo absolutamente imprevisível, e atinge um 

dos pilares dos contratos – o equilíbrio econômico, previsto no Código Civil 

em vários dispositivos, sendo conhecido pela doutrina e jurisprudência 

como teoria da imprevisão. A respeito da teoria da imprevisão, invocada, 

temos especial menção nos artigos 393, 396, 478 e 480 do Código Civil, 

em que se permite, desde o afastamento dos efeitos da mora até a 

alteração no modo de execução do contrato, senão vejamos, in verbis: 

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso 

fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles 

responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior 

verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou 

impedir. (destacamos) Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável 

ao devedor, não incorre este em mora. (destacamos) Art. 478. Nos 

contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das 

partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a 

outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, 

poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença 

que a decretar retroagirão à data da citação. (destacamos). Art. 480. Se 

no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela 

pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de 

executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. (destacamos). Da 

leitura sistêmica dos artigos acima transcritos, depreende-se que o 

devedor – aqui o Estado de Mato Grosso – não responde pelos prejuízos 

resultantes de caso fortuito ou força maior (COVID-19), se expressamente 

não se houver por eles responsabilizado (que é o caso), e assim não há 

que se falar em mora. Ademais, em virtude de os contratos terem se 

tornados demasiados onerosos, em virtude da imprevisível pandemia, 

torna-se possível a alteração do modo de execução – no caso, o que se 

pede é a suspensão por 180 dias, baseado em precedentes do Excelso 

STF, que abaixo cito, baseada também no princípio da razoabilidade. In 

casu, o Estado demonstrou cabalmente nos autos a onerosidade 

excessiva dos contratos, pois houve um aumento de despesas com 

saúde (ID. 31164781) e uma queda considerável na arrecadação (ID. 

31165555), residindo aí o fumus boni iuris, já que, sendo mantidas as 

obrigações contratuais com o requerido, cujas prestações mensais dos 06 

contratos em que se objetiva a suspensão somam cerca de R$ 

60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), certamente o Estado não 

suportará, e não conseguirá prestar assistência à saúde da população, 

dentre outros direitos constitucionalmente assegurados e serviços 

ordinários, tão essenciais nesse delicado momento, residindo ai o 

periculum in mora. Assim sendo, entendo que a tutela de urgência deve 

ser deferida, em caráter excepcional, friso, pois o autor não pleiteia a 

dispensa do cumprimento das obrigações assumidas, de modo algum, mas 

requer a intervenção do Poder Judiciário para, em caráter emergencial 

devido à calamidade pública, promover a suspensão temporária dos 

contratos referidos, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sem 

imposição de multa contratual, restrição cadastral ou qualquer forma de 

restrição de transferência constitucional de recursos, com o adiamento da 

obrigação de pagamento para o fim da situação de calamidade, incidindo 

os mesmos encargos previstos contratualmente. O próprio Supremo 

Tribunal Federal, em recente decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro 

Alexandre de Moraes, atendendo justamente a um pedido do autor desta 

ação, Estado de Mato Grosso, suspendeu o implemento de pagamento de 

dívidas com a União por 180 dias. Segundo a medida liminar deferida na 

Ação Cível Originária 3379 (MT), esses valores devem ser aplicados 

exclusivamente em ações de prevenção, contenção, combate e mitigação 

à pandemia causada pelo novo coronavírus. Até o momento, o ministro já 

deferiu essas medidas emergenciais para outros 14 estados, em 

decorrência da situação de crise. Trago a baila o que disse o eminente 

Ministro Alexandre de Moraes: “A gravidade da emergência causada pela 

pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, 

em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à 

saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio 

e a manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. O desafio que 

a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é 

da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia do 

COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a 

capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências 

desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de 

efeito imediato. A alegação do Estado do Mato Grosso de que está 

impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual 

momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do 

COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, 

plausível; está, portanto, presente na hipótese a necessidade de fiel 

observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as 

necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e 

a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a 

imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os 

graves riscos à saúde em geral, acarretando a necessidade de sua 

concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se 

presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, 

nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental à saúde.” 

(ACO 3379 MC / MT, proferida em 06.04.2020 – STF ) Em meu entender, a 

instituição financeira requerida pode suportar, neste momento, os 

impactos da suspensão destes 06 (seis) contratos, até porque seu maior 

acionista é a própria União Federal, calhando a luvas a decisão do STF 

acima, que tem a mesma como requerida, diferentemente do Estado autor, 

que não poderá mais suportar, neste momento, o adimplemento contratual, 

sem prejudicar a boa prestação de serviços públicos à população, e a 

perenidade do Estado, que é o que mais se espera nesse momento. Diante 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 471 de 759



disso, em face não só à teoria da imprevisão, mas também a 

excepcionalidade do caso, forte em precedente do STF, além de tudo o 

que foi exposto no contexto dos autos, é imperiosa a concessão da 

liminar. ISTO POSTO, e a vista da fundamentação acima, entendo por bem 

DEFERIR IIN TOTUM O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, na forma 

requerida, para determinar a suspensão, pelo prazo de cento e oitenta 

dias (iniciando com as parcelas vencidas em abril/2020 e terminando com 

as parcelas a vencer em setembro/2020), o pagamento das parcelas dos 

contratos nº 21/00001-8, 21/00002-6, 20/00011-1, 20/00010-3, 

20/00012-X e 20/00013-8 e respectivos aditivos, determinando que a 

instituição Ré se abstenha de adotar quaisquer medidas de cobrança, 

constrição patrimonial ou penalidade, especialmente as seguintes: i) 

execução das garantias contratuais; ii) inclusão do Estado autor em 

cadastros de inadimplência; iii) vedação de transferência financeiras 

federais; ou iv) imposição de quaisquer outras penalidades contratuais em 

decorrência do inadimplemento. A presente liminar tem sua eficácia a partir 

da propositura desta ação, 11.04.2020, devendo a requerida adotar 

imediatamente todas as providências para o seu cumprimento e caso as 

primeiras parcelas já tenham sido descontadas, fica desde já determinado 

o seu imediato estorno em favor da autora, sem qualquer medida 

retaliatória por parte do requerido. Intime-se o requerido Banco do Brasil 

pelo modo mais urgente, via oficial de plantão, servindo a presente de 

mandado. Após, cite-se com as advertências legais, expedindo-se o 

mandado com urgência. Intime-se também o autor, da mesma forma. Após, 

cls.. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017000-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE JUNQUEIRA VILELA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE ANALISE DE RECEITAS PUBLICAS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1017000-89.2020.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por ANTONIO JOSE JUNQUEIRA VILELA FILHO, contra 

ato tido de ilegal e abusivo do SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DE 

RECEITAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – SEFAZ/MT e SUBPROCURADOR FISCAL DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTAO DE MATO GROSSO – PGE/MT, 

objetivando liminarmente que seja determinada a autoridade coatora que 

proceda a imediata liberação do sistema para emissão da Nota Fiscal, 

independentemente da regularidade fiscal, bem como que suspenda a 

exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nas CDA 2017473140, 

2017221574, 20092157, 2017224777, 201614373, 20152296, 20181777 e 

201792530, até decisão de mérito. Escuda a pretensão à vista dos 

pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Os autos me 

vieram cls. É o necessário relato. Fundamento. Decido. É cediço que o 

Mandado de Segurança tem como único escopo proteger direito líquido e 

certo, consoante artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa 

do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de 

impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “(...) 

direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas 

complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos; (...)”. (Do 

mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder 

público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 

1980, p. 65), razão pela qual a pretensão deve ser objeto de discussão 

pelo procedimento comum, haja vista que está a exigir dilação probatória. 

[...] Enquanto, para as ações em geral, a primeira condição para a 

sentença favorável é a existência da vontade da lei cuja atuação se 

reclama, no mandado de segurança isto é insuficiente; é preciso não 

apenas que haja o direito alegado, mas também que ele seja líquido e 

certo. Se ele existir, mas sem essas características, ensejará o exercício 

da ação por outros ritos, mas não pelo específico do mandado de 

segurança (...)”. (BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 77). Ora, direito líquido e certo é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercitado no momento da impetração. Em outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua 

extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, 

para fins de segurança. O Supremo Tribunal Federal já decidiu: “Mandado 

de segurança. Não constitui remédio para situações duvidosas nos fatos, 

dependente de diligências e de provas a serem produzidas no curso de 

processo judicial. (STF, Tribunal Pleno, RMS 10223, relator Ministro Cunha 

Mello, DJ 22/12/1964). (...) A ação de mandado de segurança – que faz 

instaurar processo de natureza eminentemente documental – 

caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não 

comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória 

incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de 

fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca. 

Doutrina. Precedentes”. (STF, Segunda Turma, RMS 29193 AgR-ED, relator 

Ministro Celso de Mello, DJe 19/2/2015). Outrossim, deve a parte 

Impetrante, no momento da impetração do mandamus, apresentar todos os 

documentos necessários para a demonstração do direito sustentado na 

inicial. In casu, busca o impetrante a concessão da liminar para que seja 

determinada a autoridade coatora que proceda a imediata liberação do 

sistema para emissão da Nota Fiscal, independentemente da regularidade 

fiscal, bem como que suspenda a exigibilidade do crédito tributário 

consubstanciado nas CDA 2017473140, 2017221574, 20092157, 

2017224777, 201614373, 20152296, 20181777 e 201792530, até decisão 

de mérito. Todavia, compulsando os autos denota-se que o impetrante não 

trouxe prova do ato coator, bem como não apresentou prova 

pré-existente, ou seja, desde já, se vislumbra a necessidade de dilação 

probatória. Sob esse prisma, verifico que a presente ação não deve 

prosseguir, pois de plano se nota a necessidade de extensa dilação 

probatória, incabível na via estreita do mandamus. Nesse sentido, o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão 

vejamos: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO 

PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ 

- CONSTITUIDA - SENTENÇA RETIFICADA. Para a comprovação de 

violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré - 

constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser 

comprovado de plano. (N.U 1006710-40.2017.8.11.0002, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 09/01/2020). Outrossim, cumpre destacar que a 

impetrante objetiva no mérito do presente mandamus que seja 

desconstituído os lançamentos dos créditos tributários inscritos em dívida 

ativa, e por consequência, a anulação das CDA 2017473140, 

2017221574, 20092157, 2017224777, 201614373, 20152296, 20181777 e 

201792530, contudo, tal pleito se mostra juridicamente impossível na via 

escolhida. Isso porque, a discussão acerca da anulação dos créditos 

tributários não comporta o rito estreito da via mandamental, se revelando 

como meio inadequado para tal finalidade. A propósito, esse é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão 

vejamos: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

TRIBUTÁRIO. ICMS. SENTENÇA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INADEQUADA. A SUSPENSÃO 

ACAUTELATÓRIA NÃO INTEGRA O MÉRITO DEFINITIVO. ANULAÇÃO DE 

TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TAD. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SENTENÇA RETIFICADA. Exaurida a 

análise da ação mandamental e julgado o mérito, encerram-se, 

concomitantemente, os efeitos da providência acautelatória de suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, IV). A anulação de TAD 

(Termo de Apreensão e Depósito) requer dilação probatória, o que é 

vedado em sede de Mandado de Segurança. (N.U 
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0043494-23.2011.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2017, 

Publicado no DJE 10/11/2017) REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - mercadoria 

apreendida (TAD nº 902025-1) - liberação condicionada ao pagamento de 

impostos - Liminar DEFERIDA - pendência fiscal - cobrança coercitiva - 

ilegalidade - anulação do débito tributário - via inadequada - Seguranaça 

PARCIALMENTE CONCEDIDA. (N.U 0022344-83.2011.8.11.0041, 

117113/2014, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, ) Desta feita, ante a ausência de prova 

pré-existente, entendo que, a via eleita não se mostra como a mais 

adequada, e por esta razão, o indeferimento da inicial é medida que se 

impõe. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. 

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 

do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam 

os autos encaminhados ao arquivo, com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1023864-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SMHARF (IMPETRADO)

GESTOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS (SUOB) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1023864-17.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA. contra ato indigitado coator de lavra do SECRETÁRIO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

– SMHARF e do GESTOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS (SUOB) DA 

SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, todos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja declarada a 

abusividade da exigência de apresentar novas certidões negativas de 

débitos tributários (Municipal, Estadual e/ou Federal) para renovar, 

reajustar e/ou receber créditos do Poder Público (Municipal, Estadual e 

Federal), inerentes aos Contratos vigentes e futuros, bem como seja 

declarada a nulidade das decisões negatórias baseadas no PAR nº 

594394/2017, em trâmite perante a Controladoria Geral do Estado de Mato 

Grosso. Aduz, em síntese, que firmou dois Contratos de Prestação de 

Serviços com a Administração Pública Estadual e Municipal (Contrato nº 

003/2018 – SINFRA e Contrato nº 363/2016/2017 – Secretaria de Obras de 

Cuiabá/MT), sendo que eles cumpriram com todas as formalidades legais, 

especialmente de sua regularização tributária, apresentação de Certidões 

Negativas, dentre outras formalidades legalmente exigidas na Lei nº 

8.666/93. Assevera que responde, perante a Controladoria Geral do 

Estado, o Processo de Apuração de Responsabilidade nº 594394/2017, 

que pode culminar com a proibição de contratar com o poder público, 

embora questionado judicialmente no Mandado de Segurança nº 

1018419-18.2018.8.11.0041, encontrando-se suspenso por liminar 

concedida nesse processo, razão esta que leva as autoridades 

Impetradas, ignorando a decisão judicial, a fazerem novas exigências para 

dar continuidade nos Contratos existentes, especialmente a apresentação 

de novas Certidões Negativas Fiscais. Pontua que vem sofrendo 

represálias em razão da mera existência do referido processo 

administrativo, constituindo ato manifestamente ilegal e arbitrário, de modo 

que não se pode tomar como alicerce para a inadimplência dos 

Impetrados, especialmente quanto à obrigação de efetuar os pagamentos 

devidos à Impetrante e, ainda, firmar as obrigações previstas de 

reajustamento e renovação contratual. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 14657786). 

A autoridade Impetrada prestou Informações nos autos (ID nº 15243564), 

pugnando, no mérito, pela denegação da ordem mandamental. O Município 

de Cuiabá manifestou-se nos autos (ID nº 15319197), pugnando, no 

mérito, pela denegação da ordem mandamental. O ilustre representante do 

Parquet se manifestou nos autos (ID nº 15894530), pugnando pela 

concessão da ordem. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e decido. Como relatado, trata-se de 

Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da 

segurança para que seja declarada a abusividade da exigência de 

apresentar novas certidões negativas de débitos tributários (Municipal, 

Estadual e/ou Federal) para renovar, reajustar e/ou receber créditos do 

Poder Público (Municipal, Estadual e Federal), inerentes aos Contratos 

vigentes e futuros, bem como seja declarada a nulidade das decisões 

negatórias baseadas no PAR nº 594394/2017, em trâmite perante a 

Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso. Do minucioso exame dos 

fatos expostos e da documentação acostada, entendo como não 

demonstrado o direito líquido e certo que assiste à parte Impetrante. 

Ressai dos autos que a empresa-Impetrante presta serviços junto às 

autoridades Impetradas, objeto dos Contratos nº 003/2018 – SINFRA e 

363/2016/2017 – Secretaria de Obras de Cuiabá/MT (ID nº 14488130 e 

14488140), sendo que as autoridades estavam criando embaraços para 

efetuarem os pagamentos devidos em contraprestação aos serviços 

prestados pelo fato de a Autora estar respondendo ao Processo de 

Apuração de Responsabilidade nº 594394/2017, que tramita perante a 

Controladoria Geral do Estado, exigindo, por conseguinte, a apresentação 

da Certidão Negativa de Débitos (Municipal, Estadual e/ou Federal) como 

condição para tal. Com efeito, a exigência de regularidade fiscal é requisito 

necessário para a habilitação nas licitações e, consequentemente, para a 

celebração e manutenção do contrato administrativo a ser celebrado, 

conforme se extrai dos arts. 27, 29 e 55, XIII, todos da Lei nº 8.666/93, in 

verbis: “Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 

interessados, exclusivamente, documentação relativa a: I - habilitação 

jurídica; II - qualificação técnica; III - qualificação econômico-financeira; IV 

– regularidade fiscal e trabalhista; V – cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7o da Constituição Federal”. “Art. 29. A documentação 

relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em: 

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 

Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); II - prova de inscrição no cadastro 

de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 

na forma da lei; IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. V 

– prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943”. “Art. 55. São cláusulas 

necessárias em todo contrato as que estabeleçam: (...) XIII - a obrigação 

do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação”. Dos dispositivos legais 

acima transcritos, podemos concluir que para concorrer à licitação e 

posteriormente firmar contrato com a Administração Pública é 

imprescindível que o licitante apresente documentação que comprove a 

sua regularidade fiscal, situação esta que deve ser mantida durante toda a 

execução do contrato. Logo, sigo o entendimento de que a irregularidade 

fiscal não pode impedir o exercício de atividades empresariais, o que não 

significa, todavia, que a regularidade fiscal não possa ser exigida em 

procedimentos licitatórios, como sói a hipótese, haja vista que a limitação a 

que uma empresa participe de uma licitação, em face de sua irregularidade 

com a Fazenda, não acarreta, por si só, inviabilização do exercício de sua 

atividade empresarial. No caso vertente, a exigência feita à empresa 

Impetrante, qual a seja a de apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

que comprove a sua regularidade fiscal como condição para o pagamento 

dos serviços prestados, bem como para a renovação e reajuste de 

contratos administrativos, se mostra pautada de razoabilidade e em 

consonância ao ordenamento jurídico, ainda mais pelo fato de que para se 

contratar com a Administração Pública é necessária a demonstração de 
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ampla idoneidade. Ademais, o Instrumento Contratual nº 003/2018/00/00 – 

SINFRA (ID nº 14488130), celebrado com a Impetrante, dispõe em seu item 

4.1.5 as condicionantes para o pagamento das faturas, dentre elas a 

necessidade de comprovação da sua regularidade fiscal, senão vejamos: 

“4.1.5. O pagamento da fatura fica condicionado à apresentação pela 

Contratada, dos seguintes documentos: a) Certidão de Serviço de 

Contrato dos serviços ou obra no CREA; b) Matrícula/cadastro específico 

da obra de pavimentação (CEI) no INSS; c) Prova de Recolhimento do 

FGTS, relativo a todos os empregados da Contratada, correspondente ao 

mês da última competência vencida, juntamente com a GFIP; d) Prova de 

Regularidade para com a Fazenda federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da Contratada, através de Certidões expedidas pelos 

órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso 

na própria certidão, composta de: c1) Certidão de quitação de Tributos 

Federais, neles abrangidas às Contribuições Sociais, administrados pela 

Secretaria da Receita Federal; c2) Certidão quanto à Dívida Ativa da União, 

expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional – Ministério da Fazenda; 

c3) CND – Certidão Negativa de Débito Fiscal, expedida pela Agência 

Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio 

tributário, e a Certidão Negativa de Dívida Ativa, de competência da 

Procuradoria Geral do Estado, sendo obrigatório, também para empresas 

sediadas em outros Estados da Federação; c4) Certidão expedida pela 

Prefeitura Municipal; c5) CRF – Certidão de Regularidade do FGTS; c6) 

CND – Certidão Negativa de Débito do INSS, relativo à empresa; c7) Prova 

de inexistência de débitos inadimplidos perante à Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos da Lei 

nº 12.440 de 7 de julho de 2011”. Assim, entendo que não há ato ilegal a 

ser sanado pelo presente remédio constitucional, uma vez que ele foi 

praticado em conformidade aos princípios da legalidade e moralidade, 

previstos no art. 37 da Constituição Federal, bem como à Lei nº 8.666/93, 

além de a Administração Pública ter obedecido o previsto no contrato 

administrativo celebrado. Daí porque, se impõe a concessão da 

segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, 

revogo a liminar anteriormente deferida, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intimem-se. Após, não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril 

de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000323-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o feito para intimar o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar diligência para citação da parte requerida, no valor de R$ 32,53 

(trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), através de Guia Judicial. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Luzia Betania Silva Castrillon Tortorelli SEDE 

DO VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: , TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-075 TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017519-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1017519-69.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: WELLINGTON CORREA I – Dê-se vista a Fazenda Pública 

para manifestar acerca de eventual parcelamento ou quitação do débito. II 

– Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de 

Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 0503676-65.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE LEMOS DO VAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES ALVES REAL OAB - MT15434-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA COVEZZI DO VAL OAB - 688.295.661-87 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE IPTU DA DIRETORIA DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

(IMPETRADO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0503676-65.2015.8.11.0041. IMPETRANTE: LAERTE LEMOS DO VAL 

PROCURADOR: MARIA APARECIDA COVEZZI DO VAL IMPETRADO: 

COORDENADOR DE IPTU DA DIRETORIA DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS, 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL I – Dê-se vista as partes do retorno dos 

autos e, nada sendo requerido, procedam-se as baixas necessárias e 

arquive-se o feito. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011569-53.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BRITO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011569-53.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/06/2004 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSÉ BRITO DA SILVA CPF Nº 376.442.031-68 - 

CONTRIBUINTE 168125. CDA Nº 1358. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 51598. 

VALOR DA CAUSA: R$ 413,76- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 

02/06/2004, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOSÉ 

BRITO DA SILVA – CPF Nº 376.442.031-68, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 1358, referente ao não 

pagamento de MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE 

POSTURAS da Inscrição Municipal n° 51598, e o valor atribuído à causa foi 

R$413,76-(ID 28223620 – P1-2). A petição inicial veio acompanhada da 

CDA supracitada (ID 28223620 – p.3). Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

especificamente a CDA que instruiu a petição inicial, observo que a causa 

de pedir é decorrente de MULTA ADMINISTRATIVA, aplicada por infração 

ao Código Sanitário e de Posturas do Município, cuja lavratura compete à 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Sabe-se que a RESOLUÇÃO Nº 

023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta 

Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital possui a seguinte 

competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 
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da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débito fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” . Todavia, excetuam-se da Resolução acima os 

executivos fiscais decorrentes de dívida de natureza não tributária 

advinda da infringência a dispositivos legais constantes do Código de 

Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 

03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente 

processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio 

ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos 

fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das 

Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem 

como as ações penais que tratem de crimes ambientais.” (negritei). Dessa 

forma, esta Ação de Execução Fiscal DEVERIA SER REDISTRIBUÍDA para 

o competente Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta 

Comarca da Capital em 2016, pois este Juízo da Vara de Execução Fiscal 

– Gabinete 01 da Fazenda Pública Municipal – É ABSOLUTAMENTE 

INCOMPETENTE para processar e julgar execuções fiscais que tem por 

objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. Assim, por tais 

fundamentos e por se tratar de competência absoluta, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio 

Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 0011569-53.2004.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. Consequentemente, 

em razão da incompatibilidade de Sistemas do PJe e do Apolo, que é o 

único implantado na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário o cumprimento do disposto no inc. III 

do Art. 61 da RESOLUÇÃO nº 03/2018- TJ-MT/TP, verbis: “Art. 61. No 

caso de declínio de competência, observar-se-ão as seguintes regras: 

(...) III – o processo eletrônico objeto de declínio de competência de uma 

Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que utiliza o Sistema PJe para 

outra Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que não utiliza o Sistema 

PJe, será realizado de forma física, devendo Juízo Declinante materializar 

os autos e proceder à remessa ao Juízo Declinado, promovendo a baixa 

do processo eletrônico por incompetência e seu arquivamento.”. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 

270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme 

determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. 

Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 271. 

O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001827-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TAXI LOTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001827-64.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: PANTANAL TAXI LOTACAO LTDA - ME I – Em 

análise dos autos, observo que o executado não foi localizado para 

citação e foi pleiteada pela Fazenda Pública a citação por oficial de justiça. 

Incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Nesse 

aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da 

Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor: O prazo de 1 

(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 

Posto isso: (i) determino a suspensão do processo e do prazo 

prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 

567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor; (iii) determino a citação da parte executada por 

oficial de justiça no endereço da petição inicial. O processo, entretanto, 

continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por 

edital, é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 

n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública requeira a citação por edital, 

desde que frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), 

providencie sua efetivação. A suspensão do processo, bem como a 

interrupção da prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item 

antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007820-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ANTUNES DE BARROS NETTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007820-54.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ANTONIO ANTUNES DE BARROS NETTO I – Em 

análise dos autos, observo que o executado não foi localizado para 

citação e foi pleiteada pela Fazenda Pública a citação por oficial de justiça. 

Incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 
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bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Nesse 

aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da 

Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor: O prazo de 1 

(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 

Posto isso: (i) determino a suspensão do processo e do prazo 

prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 

567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor; (iii) determino a citação da parte executada por 

oficial de justiça no endereço da petição inicial. O processo, entretanto, 

continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por 

edital, é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 

n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública requeira a citação por edital, 

desde que frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), 

providencie sua efetivação. A suspensão do processo, bem como a 

interrupção da prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item 

antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017253-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOMAD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017253-19.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: NOMAD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO 

LTDA - ME I – Em análise dos autos, observo que o executado não foi 

localizado para citação. O processo foi encaminhado para a Fazenda 

Pública, sendo apresentado novo endereço. Incide o previsto no art. 40, §

§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, 

sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o 

Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ 

fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo 

prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 

2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução. Posto isso: (i) determino a suspensão 

do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o 

prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional (Tema n. 567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item 

antecedente, teve início automaticamente na data da ciência da Fazenda 

Pública a respeito da não localização do devedor; (iii) providencie a 

imediata tentativa de citação no endereço do id. 22959710. O processo, 

entretanto, continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda 

que por edital, é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente 

(Tema n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública requeira a citação por 

edital, desde que frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), 

providencie sua efetivação. A suspensão do processo, bem como a 

interrupção da prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item 

antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002217-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. L. DE ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002217-97.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: C. S. L. DE ALMEIDA - ME I – Em 

análise dos autos, observo que o executado não foi localizado para 

citação e foi pleiteada pela Fazenda Pública a citação por oficial de justiça. 

Incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Nesse 

aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da 

Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor: O prazo de 1 

(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 

Posto isso: (i) determino a suspensão do processo e do prazo 

prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 

567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor; (iii) determino a citação da parte executada por 

oficial de justiça no endereço indicado na inicial. O processo, entretanto, 

continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por 

edital, é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 

n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública requeira a citação por edital, 

desde que frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), 

providencie sua efetivação. A suspensão do processo, bem como a 

interrupção da prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item 

antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000216-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIOUS PNEUS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000216-76.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GENIOUS PNEUS EIRELI I – Em análise dos autos, 

observo que o executado não foi localizado para citação e foi pleiteada 

pela Fazenda Pública a citação por oficial de justiça. Incide o previsto no 

art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso 

da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, 
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sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o 

Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ 

fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo 

prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 

2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução. Posto isso: (i) determino a suspensão 

do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o 

prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional (Tema n. 567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item 

antecedente, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda 

Pública a respeito da não localização do devedor; (iii) determino a 

expedição de carta precatória para a comarca de Arapongas/PR visando 

a citação da parte executada por oficial de justiça no endereço indicado 

no id. 1984161 e 22869881. O processo, entretanto, continuará suspenso, 

eis que somente a efetiva citação, ainda que por edital, é apta para 

interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ); (iv) 

caso a Fazenda Pública requeira a citação por edital, desde que 

frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), providencie sua 

efetivação. A suspensão do processo, bem como a interrupção da 

prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item antecedente. II 

– Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de 

Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007365-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DUDA TAXI LOTACAO TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007365-26.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: DUDA TAXI LOTACAO TURISMO E EVENTOS 

LTDA - ME I – Em análise dos autos, observo que o executado não foi 

localizado para citação e foi pleiteada pela Fazenda Pública a citação por 

oficial de justiça. Incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: 

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou 

como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo 

prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 

2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução. Posto isso: (i) determino a suspensão 

do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o 

prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional (Tema n. 567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item 

antecedente, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda 

Pública a respeito da não localização do devedor; (iii) determino a citação 

da parte executada por oficial de justiça. O processo, entretanto, 

continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por 

edital, é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 

n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública requeira a citação por edital, 

desde que frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), 

providencie sua efetivação. A suspensão do processo, bem como a 

interrupção da prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item 

antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002160-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002160-16.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: FELIX MARQUES DA SILVA I – Em análise dos 

autos, observo que o executado não foi localizado para citação e foi 

pleiteada pela Fazenda Pública a citação por oficial de justiça. Incide o 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Nesse 

aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da 

Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor: O prazo de 1 

(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 

Posto isso: (i) determino a suspensão do processo e do prazo 

prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 

567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor; (iii) determino a citação da parte executada por 

oficial de justiça. O processo, entretanto, continuará suspenso, eis que 

somente a efetiva citação, ainda que por edital, é apta para interromper o 

curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda 

Pública requeira a citação por edital, desde que frustradas as demais 

modalidades (súmula n. 414/STJ), providencie sua efetivação. A 

suspensão do processo, bem como a interrupção da prescrição 

intercorrente, deve observar o disposto no item antecedente. II – Int. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto Alves Silva 

Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de 

Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027337-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO TOSHIO NAKATA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027337-45.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MAURO TOSHIO NAKATA I – Em análise dos 

autos, observo que o executado não foi localizado para citação e foi 

pleiteada pela Fazenda Pública a citação por oficial de justiça. Incide o 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 
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casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Nesse 

aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da 

Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor: O prazo de 1 

(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 

Posto isso: (i) determino a suspensão do processo e do prazo 

prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 

567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor; (iii) determino a citação da parte executada por 

oficial de justiça. O processo, entretanto, continuará suspenso, eis que 

somente a efetiva citação, ainda que por edital, é apta para interromper o 

curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda 

Pública requeira a citação por edital, desde que frustradas as demais 

modalidades (súmula n. 414/STJ), providencie sua efetivação. A 

suspensão do processo, bem como a interrupção da prescrição 

intercorrente, deve observar o disposto no item antecedente. II – Int. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto Alves Silva 

Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de 

Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001276-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001276-50.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: BEL LAR COMPRA E VENDA DE 

IMOVEIS LTDA I – Em análise dos autos, observo que o executado não foi 

localizado para citação e foi pleiteada pela Fazenda Pública a citação por 

oficial de justiça. Incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: 

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou 

como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo 

prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 

2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução. Posto isso: (i) determino a suspensão 

do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o 

prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional (Tema n. 567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item 

antecedente, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda 

Pública a respeito da não localização do devedor; (iii) determino a citação 

da parte executada por oficial de justiça. O processo, entretanto, 

continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por 

edital, é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 

n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública requeira a citação por edital, 

desde que frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), 

providencie sua efetivação. A suspensão do processo, bem como a 

interrupção da prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item 

antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504894-31.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERIPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0504894-31.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: AMERIPEL COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA - ME I – Em análise dos autos, observo que o executado não foi 

localizado para citação e foi pleiteada pela Fazenda Pública a citação por 

oficial de justiça. Incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: 

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou 

como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo 

prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 

2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução. Posto isso: (i) determino a suspensão 

do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o 

prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional (Tema n. 567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item 

antecedente, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda 

Pública a respeito da não localização do devedor; (iii) determino a citação 

da parte executada por oficial de justiça no endereço do id. 24558442. O 

processo, entretanto, continuará suspenso, eis que somente a efetiva 

citação, ainda que por edital, é apta para interromper o curso da 

prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública 

requeira a citação por edital, desde que frustradas as demais modalidades 

(súmula n. 414/STJ), providencie sua efetivação. A suspensão do 

processo, bem como a interrupção da prescrição intercorrente, deve 

observar o disposto no item antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar 

da Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de Exceção - Provimento n. 

16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504110-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LFS TOPOGRAFIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0504110-54.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: LFS TOPOGRAFIA COMERCIO E 

REPRESENTACAO LTDA - ME I – Em análise dos autos, observo que o 

executado não foi localizado para citação e foi pleiteada pela Fazenda 
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Pública a citação por oficial de justiça. Incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 

2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ 

fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo 

prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 

2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução. Posto isso: (i) determino a suspensão 

do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o 

prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional (Tema n. 567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item 

antecedente, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda 

Pública a respeito da não localização do devedor; (iii) determino a citação 

da parte executada por oficial de justiça no endereço do id. 2354920. O 

processo, entretanto, continuará suspenso, eis que somente a efetiva 

citação, ainda que por edital, é apta para interromper o curso da 

prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública 

requeira a citação por edital, desde que frustradas as demais modalidades 

(súmula n. 414/STJ), providencie sua efetivação. A suspensão do 

processo, bem como a interrupção da prescrição intercorrente, deve 

observar o disposto no item antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar 

da Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de Exceção - Provimento n. 

16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009314-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ARTUR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009314-85.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: CARLOS ARTUR DE OLIVEIRA I – Em análise dos 

autos, observo que a parte executada não foi localizada para citação. 

Incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Nesse 

aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da 

Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor: O prazo de 1 

(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 

Posto isso: (i) determino a suspensão do processo e do prazo 

prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 

567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização da parte devedora; (iii) cientificada a Fazenda Pública acerca 

da presente decisão, sem apresentar novo endereço, encaminhe os autos 

ao arquivo; (iv) caso a Fazenda Pública apresente novo endereço, 

determino a imediata tentativa de citação. O processo, entretanto, 

continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por 

edital, é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 

n. 568/STJ); (v) caso a Fazenda Pública requeira a citação por edital, 

desde que frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), 

providencie sua efetivação. A suspensão do processo, bem como a 

interrupção da prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item 

antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027231-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERVINO KLEIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO KLEIM OAB - MT19653/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027231-83.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/08/2017 10:38:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ERVINO KLEIM CPF Nº 016.481.109-59 - 

CONTRIBUINTE 358830 CDA's Nºs 2014/1028044; 2015/1131254; 

2016/1330863; 2017/1549502. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.42.023.0187.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 10.268,43- DECISÃO 

272 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 31/08/2017, em 

relação à Parte Executada em epígrafe, qualificados nos autos, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA’s 

anexadas com a inicial e descritas em epígrafe, referente ao não 

pagamento de IPTU’s que incidiram sobre a Inscrição Municipal acima. Em 

09/09/2017 foi determinada a citação da Parte Executada (ID 9792246), 

tendo sido expedida a Carta Citação em 18/12/2017 (ID 11195476), sendo 

certificado em 09/11/2018 a devolução do AR indicando ‘Endereço 

insuficiente’ (ID 16432166). Em 11/10/2019 o Município Exequente 

protocolou petição (ID 24885311), indicando endereço correto, anexando 

CDA’s atualizadas e requerendo nova expedição de Carta Citação (ID’s 

24885319 e 24885326). A Parte Executada, de 76 anos, portador de 

Alzheimer – CID G30 (ID 30794807), por seu Filho, Advogado e Procurador 

geral (ID 30794805), protocolou petição nestes autos em 29/03/2020 de ID 

30794804, anexando documentos de ID’s 30794806 e 30794807. Em 

20/04/2020, novamente a Parte Executada peticionou nestes autos, 

afirmando que: “recentemente apresentamos a defesa do EXECUTADO 

junto a este nobre juízo, pois tomamos ciência deste processo no momento 

em que requeremos o encerramento total da conta corrente do Executado, 

na Unicred- Cooperativa de Médicos do Mato Grosso, e foi alegado que 

existia um bloqueio, realizado (via Bacenjud) no valor de R$219,07-, e que 

por isso o banco precisa que este bloqueio seja retirado da conta para 

que se proceda o encerramento.”, sic ID 31389037. Ao final requereu: 

“que seja avaliado este pedido com a máxima urgência devido ao seu 

estado de saúde bem agravado. Por motivo de garantia deste nobre juízo, 

neste ato estamos juntando a guia de depósito judicial do valor de R$ 

219,07, bem como o comprovante de pagamento com data de hoje, 

visando o deferimento do Por motivo de garantia deste nobre juízo, neste 

ato estamos juntando a guia de depósito judicial do valor de R$ 219,07, 

bem como o comprovante de pagamento com data de hoje, visando o 

deferimento do pleito acima mencionado no sentido de autorizar a UNICRED 

MATO GROSSO, Cooperativa de Crédito CNPJ: 36.900.256/0001-00,... que 

é estranha aos autos proceder o encerramento da conta corrente do 

EXECUTADO, haja vista o valor do bloqueio que está sobre o controle dela, 

já está depositado aqui a disposição da EXEQUENTE.”, sic, ID 31389037, 

negritei e grifei. Os autos vieram à conclusão a este Juízo Titular nesta 

data (ID 35032760), às 17:00:01 horas. É o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, observo que, para se ter validade o 

processo, é indispensável a citação da Parte Executada, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido, nos termos do Art. 239 CPC. No caso presente, em que pese 
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ter sido determinada a Citação em 09/09/2017 (ID 9792246), mas o seu AR 

retornou ao Juízo sem cumprimento, indicando ‘endereço insuficiente’, sic 

ID 16417153. Entretanto, considerando o comparecimento espontâneo nos 

autos da Parte Executada, através do seu Procurador Geral e Advogado 

(ID 30794805), DECLARO CITADA a Parte Executada da presente ação 

executiva, nos termos do § 1o do Art. 239 CPC, para fins do Art. 174, 

Parág. Único, inc. I do CTN, na data de 29/03/2020, com a interposição da 

sua ‘contestação’ (ID 30794804) e SUSPENDO a expedição de Carta AR 

para sua citação, no novo endereço indicado na petição de ID 24885311, 

pelo Município Exequente. Por outro lado, consigno que o E. Superior 

Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE em sede de Execução Fiscal, tendo 

sumulado a questão da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória.”. No presente caso, a Parte Executada compareceu 

aos autos para alegar sua ISENÇÃO como Contribuinte de IPTU, face sua 

condição de saúde, anexando documentos médicos, fotografias, 

aparentemente sendo desnecessária a produção de outras provas, razão 

pela qual RECEBO a ‘contestação’ de ID 30794804 como EXCEÇÃO DE PRÉ 

EXECUTIVIDADE, para determinar seu processamento nestes autos, 

consequentemente SUSPENDO a presente Execução Fiscal, até decisão 

final da oposição. DETERMINO, pois, ao Sr. Gestor que proceda às 

anotações sobre a suspensão acima (ATO ORDINATÓRIO), no Sistema 

PJe, CERTIFICANDO nestes autos (ATO ORDINATÓRIO). Com relação ao 

requerimento de ID 31389037, conforme se constata do relatado acima, 

INEXISTE nestes autos eletrônicos qualquer DECISÃO DE BLOQUEIO 

BACENJUD, mesmo porque a Parte Executada sequer havia sido citada até 

o seu comparecimento espontâneo em 29/03/2020, com a interposição da 

sua ‘contestação’ (ID 30794804), o que impossibilita a este Juízo de 

promover qualquer desbloqueio, ainda que haja comprovante do depósito 

do mesmo valor bloqueado, para garantir o Juízo. Assim, após o 

cumprimento das determinações acima, AD CAUTELLUM, DÊ-SE VISTAS 

(PJe) imediatamente ao Advogado e Procurador Geral da Parte Executada, 

pelo PRAZO DE QUINZE DIAS, para comprovar a existência de bloqueio via 

BACENJUD por este Juízo, indicando/provando o NÚMERO DO 

PROTOCOLAMENTO junto ao Banco Central, sem o qual não há como se 

fazer eventual desbloqueio, através de extrato bancário e/ou declaração 

bancária da origem do bloqueio. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

comprovação da Parte Executada acima, DÊ-SE VISTAS (PJe) ao Município 

Exequente, para se manifestar sobre a EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE 

de ID30794804, e seus documentos, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob 

pena de acolhimento de todos os pedidos ali apresentados e extinção 

desta Execução Fiscal, sem julgamento do mérito, face a inexigibilidade 

dos créditos executados. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO) , através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME (PJe) a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), conforme Arts. 241, 

271, e 274, todos do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá/MT, data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. FIM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020100-31.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MILO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0020100-31.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/08/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

24/01/2020 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO 

MILO DE CAMPOS CPF NÃO INFORMADO - CONTRIBUINTE 60854. CDA's 

Nºs 43841;103679; 98144;180726. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.32.001.0267.085 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 495,74- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/08/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de BENEDITO MILO DE CAMPOS – CPF 

NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA’s Nºs 43841; 103679; 98144 e 180726, referentes ao não pagamento 

IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 01.8.32.001.0267.085, e o valor 

atribuído à causa foi R$495,74- (ID 28351671, p. 1-2). A petição inicial veio 

instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID’s 28351671- p. 3-5, 

28351671). Em 17/01/2005 foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28354307), 

inexistindo informações nos autos quanto ao seu cumprimento. Em 

29/05/2007 o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública proferiu 

SENTENÇA, declarando PRESCRITO o crédito tributário representado pela 

CDA com mais de cinco anos, quanto às demais CDA’s, determinou o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO com baixa apenas no relatório 

estatístico,(ID 28354309). Em 17/05/2012 o Município de Cuiabá interpôs 

com RECURSO DE APELAÇÃO requerendo a reforma da sentença por ser 

medida de direito, considerando que a contagem do prazo prescricional 

entabulado pelo Juízo de Primeiro Grau restou equivocada (ID 28354311; 

28354312 e 28354313). Em 29/05/2009 o Juízo da Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, DEIXANDO DE 

RECEBER o Recurso de Apelação, diante da sua impropriedade para 

atacar decisão que EXTINGUIU PARCIALMENTE a execução fiscal (ID 

28354315). Em 16/02/2012 o Município Exequente requereu a 

SUSBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO, para constar como Parte Executada 

a Sra. MARIA JOSÉ DE ALMEIDA – CPF Nº 329.354.711-72, bem como 

requereu a citação por Carta no endereço transcrito no requerimento, 

anexando as CDA’s nºs 145751/2007; 287753/2008 e430611/2009 em 

nome da nova Parte Executada (ID 28354317; 28354318). Em 27/06/2013 o 

Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública proferiu 

DECISÃO determinando o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO, excluindo do 

Relatório Estatístico (ID 28354319) Em 21/08/2018 consta do Sistema 

Apolo a seguinte certidão: "PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a 

publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de 

execução fiscal e determinação correicional, faço a realocação dos autos 

da Vara Especializada de Execução Fiscal para a Vara Especializada de 
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Executivo Fiscal", sic. Em 24/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0020100-31.2004.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 28351672). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. Consigno que, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior a OITO ANOS entre a data da distribuição ocorrida em 

27/08/2004 e o requerimento de substituição do polo passivo do Município 

Exequente (16/12/2012), merecendo por isso o seu INDEFERIMENTO por 

este Juízo. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação da 

Parte Executada em 17/01/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. Por outro lado, no presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. 

anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir 

de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), que após a 

distribuição processual ocorrida em 27/08/2004, até a presente data 

(16/04/2020) já decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a Fazenda 

Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança, a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução 

fiscal com resolução do seu mérito. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, 

PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O 

DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO 

PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, 

ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). 

PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de Recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 
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localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020100.31.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de BENEDITO MILO DE 

CAMPOS – CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 43841; 103679; 

98144 e 180726, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente 

da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) , através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO) por Carta Registrada, 

em homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 

8º do CPC, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar 

a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$495,74-) está abaixo de 

QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. 

Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO 

ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(PJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito MF - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 
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acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0019745-21.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR MASSARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0019745-21.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/08/2004 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MÁRIO CESAR MASSARO CPF Nº 241.465.601-87 - 

CONTRIBUINTE 305471. CDA's Nºs 1999/23494; 2000/80165; 2001/7514; 

2002/68256; e 2003/145048. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.43.010.0464.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 947,80- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 25/08/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MÁRIO CÉSAR MASSARO – CPF 

Nº 241.465.601-87, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA’s Nºs 1999/23494; 2000/80165; 2001/7514; 2002/68256; e 

2003/145048, referentes ao não pagamento IPTU’s dos imóvel de Inscrição 

Municipal nºs 01.3.43.010.0464.001 e o valor atribuído à causa foi R$ 

947,80- (ID 28120931, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID’s 28120931 - p. 3-5; 28122364). Em 02/09/2004 foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28120931, p. 1), tendo sido expedida 

a Carta de Citação em 13/01/2005, a qual retorno aos autos SEM 

assinatura de recebimento. visto que NÃO EXISTE O ENDEREÇO, conforme 

AR dos Correios nº RL586421063BR (ID 28122367, p. 3). Em 28/06/2005 o 

Município Exequente requereu a Citação da Parte Executada via Edital, 

anexando Sistema Integrado de Administração Tributária (ID 28122368). 

Em 29/09/2006 foi expedido o EDITAL DE CITAÇÃO, o qual foi publicado no 

DJe nº 7471/69 em 03/10/2006, e seu prazo decorreu SEM manifestação 

em 23/22/2006 (ID 28122370). Em 14/05/2007 o Juízo da Segunda Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu DESPACHO determinando a intimação do 

Município Exequente para se manifestar nos autos (ID 28122371). Em 

16/10/2008 o Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DO FEITO pelo 

prazo de cento e vinte dias, para realizar consulta no RGI competente para 

confirmação de propriedade sobre o bem imóvel inscrito (ID’s 28122372). 

Em 18/11/2009 o Município Exequente requereu a expedição de ofício a 

Sec. da Receita Federal, a fim de que a aludida instituição informe o 

número do CPF e RG do Executado, de modo a dar efetivo prosseguimento 

a esta execução fiscal(ID 28122373). Em 08/03/2010 o Juízo da Segunda 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão que INDEFERINDO o 

requerimento, uma vez que cabe ao Exequente identificar o Executado, 

determinando a intimação do Exequente a se manifestar em cinco dias (ID 

28122374). Em 08/11/2011 o Município Exequente requereu a imediata 

Penhora do imóvel objeto desta execução fiscal (ID 28122375), tendo sido 

DEFERIDO em 14/02/2012 pelo Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda 

Pública, determinando a expedição de Mandado de Penhora (ID 28122376), 

inexistindo informações quanto ao cumprimento.. Em 28/11/2013 foi 

certificado pela Secretaria da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública o 

ARQUIVAMENTO do Processo, apenas com baixa no relatório estatístico 

em cumprimento ao Art. 1º do Provimento 013/2013-CGJ (ID 28122377). 
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Em 21/08/2018 consta do Sistema Apolo a seguinte certidão: "PROCESSO 

REALOCADO - Tendo em vista a publicação da Resolução 3/2014 que 

implantou a vara especializada de execução fiscal e determinação 

correicional, faço a realocação dos autos da Vara Especializada de 

Execução Fiscal para a Vara Especializada de Executivo Fiscal", sic. Em 

20/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0019745-21.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 28120932). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese ter 

sido expedido Edital de Citação em 29/09/2006, evidencia-se que todos os 

atos processuais realizados a partir da frustação da citação por carta, 

são NULOS, pois à época a jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça já era pacífica no sentido de que para ser deferida a citação por 

edital há necessidade de exaurimento de todos os meios na tentativa de 

localizar o devedor, não bastando o simples retorno do AR sem 

cumprimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse sentido, in 

verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL. 

CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE 

TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução fiscal a 

citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos 

os meios possíveis à sua localização. Constatado pelo Tribunal de origem 

que não foram envidados esforços e promovidas as diligências 

necessárias para localização do devedor, impossível a citação por edital. 

Recurso especial não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha 

Martins, DJ de 6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de 

justiça deve preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 

do CPC, de aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 

6.830/1980, art. 1º). 3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 

510.791-GO, desta relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, 

Relator Ministro Paulo Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 

28.6.2004). (negritei). No mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a 

SÚMULA 414 STJ, verbis: “SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”. Por 

seu turno, os Arts. 247 e 248 do CPC/1973 são claros quando 

estabelecem: “Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando 

feitas sem observância das prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, 

reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam; 

todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que 

dela sejam independentes.”. Sobre nulidade da citação efetuada sem as 

prescrições legais, nosso E. Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO OU INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX 

OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 

18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. As alterações 

introduzidas no CPC pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz 

pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do art. 219). Concretiza-se a 

prescrição se decorrido mais de cinco anos da constituição do crédito e a 

propositura da ação (art. 174, CTN). Não há como falar em inércia do 

Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para o ajuizamento 

e regular andamento do processo cabe ao autor da ação. Não se aplica o 

provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos tributários prescritos.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DR. GILPERES 

FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado em 31/03/2008, Publicado 

no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - 

POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

RECURSO DESPROVIDO. As alterações introduzidas no Código de 

Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz pronuncie de 

ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). Concretiza-se a prescrição se 

decorridos mais de cinco anos da constituição do crédito e a propositura 

da ação, bem como se transcorridos mais de cinco anos sem que tenha 

havido a citação válida do executado (art. 174, CTN). Não há falar em 

inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para 

ajuizamento e regular andamento do processo cabe ao autor do feito.” 

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, 

Ap 90837/2008, Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). 

(negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição. Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Por outro lado, apesar de existir despacho 

determinando o processamento deste executivo fiscal, pretendendo o 

recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 23494 venc. 

29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da referida CDA e a 

data de distribuição desta execução em 25/08/2004, já haviam decorrido 

mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva 

estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – 

C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor.” (negritei). Sabe-se que a constituição definitiva do 

crédito tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 

142 do C.T.N., e que a notificação de tal lançamento se dá através do 

envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, verbis: SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do 

IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ 

Além disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: 

“SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do 

CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à 

ação de execução em relação às CDA’s Nºs 1999/23494, incorrendo em 

prescrição direta do crédito tributário, impondo a este Juízo o 

reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta ação 

de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do crédito tributário 

executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. 

Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, 

não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos 

REMANESCENTES inscritos nas CDA’s nºs 2000/80165; 2001/7514; 

2002/68256; e 2003/145048, chega-se à conclusão que no caso concreto 

está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. Ressalta-se que à época 

em que foi deferida a citação da Parte Executada em 02/09/2004, vigia o 
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Art. 219 do CPC/1973, que expressamente estabelecia que somente a 

citação válida interromperia a prescrição e no seu § 1º previa que a 

interrupção da prescrição retroagia à data da propositura da ação. No 

presente caso, levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 

do C.T.N. anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em 

vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), que após 

a distribuição processual ocorrida em 25/08/2004, até a presente data já 

decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal 

obtivesse êxito na cobrança, a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do seu mérito. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Nesse sentido, 

posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A 

CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE 

INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS 

ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO 

QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA EM 

EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO 

IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, 

REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). 

(negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO 

PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos 

termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).. Ademais, não 

se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de Recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 
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suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei e grifei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 

174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, 

incs. III e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019745-21.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MÁRIO CÉSAR 

MASSARO – CPF Nº 057.194.130-14, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/23494, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 2000/80165; 2001/7514; 2002/68256; e 2003/145048, 

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente, conforme AR dos Correios nº 

RL586421063BR (ID 28122367 – p.3). DEIXO de determinar a REMESSA 

dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$947,80-) está abaixo de QUINHENTOS 

salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 
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correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1016694-62.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JOAO PAULO FERREIRA Trata-se de ação de 

execução fiscal proposta pela Fazenda Pública contra João Paulo Ferreira. 

No id. 30930691 sobreveio a informação de que a parte executada 

faleceu. É o relatório. Decido. Compulsando os autos observo que a parte 

falecida não chegou a ser parte na execução, pois não houve citação 

válida. Em decorrência da ausência de citação válida da parte executada 

não é possível o redirecionamento da execução em face do espólio e 

sucessores. Tal substituição processual só é admitida quando o devedor 

falece após a citação na execução fiscal, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. 

INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE 

ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, constata-se que não se configura a 

alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma 

vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de 

maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com 

o que lhe foi apresentado. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de 

origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 256 e 261, e-STJ): "O 

redirecionamento contra o Espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 

da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor 

apontado pela Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução 

fiscal, consequentemente, sem a efetiva citação pessoal para responder 

pelos créditos tributários". 3. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já 

se manifestou no sentido de que é possível que a "ação originalmente 

proposta contra o devedor com citação válida seja redirecionada ao 

espólio, quando a morte ocorrer no curso do processo de execução, sem 

a necessidade de substituição da CDA" (AgRg no AREsp 81.696/RJ, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/9/2013). 4. In casu, todavia, 

conforme consignado pelo Tribunal de origem, o devedor apontado pela 

Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução fiscal sem, 

contudo, a efetiva citação pessoal para responder pelos créditos 

tributários, o que impede o redirecionamento ao espólio. 5. Dessume-se 

que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do 

STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, 

o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso 

Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no 

mesmo sentido da decisão recorrida." 6. Cumpre ressaltar que a referida 

orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do 

art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 

1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 

2.6.2010. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, 

não provido. (REsp 1767177/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018) Grifei Ante o 

exposto, julgo extinta a presente execução, com fundamento no art. 485, 

inc. VI, do CPC. Sem custas, conforme art. 39 da Lei de 6.830/80. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas devidas. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar 

da Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de Exceção - Provimento n. 

16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008970-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIRA DOMINGOS SE BECKER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1008970-07.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: NAIRA DOMINGOS SE BECKER Trata-se de 

execução fiscal promovida pela Fazenda Pública, a qual postula a extinção 

do feito, com fulcro no artigo 26 da LEF. É o relatório. Decido. Conforme 

estabelece a Lei de Execução Fiscal, no artigo 26, extingue-se a 
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execução quando houver o cancelamento da inscrição de dívida ativa. 

Posto isso, julgo extinta a presente execução com fundamento no artigo 

26 da LEF. Sem ônus para as partes, nos termos do artigo 26 da LEF. 

Homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal. Certificado o trânsito 

em julgado, dê-se baixa e arquive-se. P.R.I. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça
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Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1009267-14.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: LUCIA CONCEICAO ALVES CAMPOS DANTAS 

Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, a 

qual postula a extinção do feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. É o 

relatório. Decido. Ante o pleito da parte exequente, declaro quitado o 

crédito representado pelas CDAs que instruíram a presente ação, e, 

consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do artigo 924, II, 

do CPC. Homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal. Ante a 

ausência de triangularização da relação jurídica processual deixo de 

condenar em custas a parte executada. Certificado o trânsito em julgado, 

em seguida, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em 

Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018625-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MIGUEL BAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1018625-03.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: RAFAEL MIGUEL BAIA Trata-se de ação de 

execução fiscal proposta pela Fazenda Pública contra Rafael Miguel Baia. 

No id. 31159512 sobreveio a informação de que a parte executada 

faleceu. É o relatório. Decido. Compulsando os autos observo que a parte 

falecida não chegou a ser parte na execução, pois não houve citação 

válida. Em decorrência da ausência de citação válida da parte executada 

não é possível o redirecionamento da execução em face do espólio e 

sucessores. Tal substituição processual só é admitida quando o devedor 

falece após a citação na execução fiscal, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. 

INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE 

ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, constata-se que não se configura a 

alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma 

vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de 

maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com 

o que lhe foi apresentado. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de 

origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 256 e 261, e-STJ): "O 

redirecionamento contra o Espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 

da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor 

apontado pela Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução 

fiscal, consequentemente, sem a efetiva citação pessoal para responder 

pelos créditos tributários". 3. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já 

se manifestou no sentido de que é possível que a "ação originalmente 

proposta contra o devedor com citação válida seja redirecionada ao 

espólio, quando a morte ocorrer no curso do processo de execução, sem 

a necessidade de substituição da CDA" (AgRg no AREsp 81.696/RJ, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/9/2013). 4. In casu, todavia, 

conforme consignado pelo Tribunal de origem, o devedor apontado pela 

Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução fiscal sem, 

contudo, a efetiva citação pessoal para responder pelos créditos 

tributários, o que impede o redirecionamento ao espólio. 5. Dessume-se 

que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do 

STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, 

o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso 

Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no 

mesmo sentido da decisão recorrida." 6. Cumpre ressaltar que a referida 

orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do 

art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 

1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 

2.6.2010. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, 

não provido. (REsp 1767177/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018) Grifei Ante o 

exposto, julgo extinta a presente execução, com fundamento no art. 485, 

inc. VI, do CPC. Sem custas, conforme art. 39 da Lei de 6.830/80. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas devidas. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar 

da Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de Exceção - Provimento n. 

16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502970-82.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PESSOA PAULINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0502970-82.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ANDERSON PESSOA PAULINO Homologo por 

sentença, para que produza seus efeitos, a desistência formulada no id 

1431844. Em consequência, e com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do CPC, julgo extinta a presente ação de execução fiscal proposta pela 

Fazenda Pública contra Anderson Pessoa Paulino. P.R.I. Certificado o 

trânsito em julgado da sentença arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar 

da Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de Exceção - Provimento n. 

16/2020-CM

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039522-16.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H L TELEINFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039522-16.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003997-36.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CPM COM E REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS-HOSPITALARES LTDA 

(EXECUTADO)
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LILIANA CURVO FERRAZ SANTOS (EXECUTADO)

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS (EXECUTADO)

LUIS GUILHERME LEAL CURVO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003997-36.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014917-64.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014917-64.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006274-79.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIMAC SA ELETRO DOMESTICOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Ildo de Assis Macedo OAB - MT3541-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0006274-79.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033604-31.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M K DA SILVA - ME (EXECUTADO)

MARIA KLIMASCHEWSK DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033604-31.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009940-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MEISTER (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. 1. Atento as alegações constantes 

no recurso de Agravo de Instrumento n. 1008538-72.2020.8.11.0000, 

distribuído à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do E. TJMT, 

deixo de exercer o juízo de retratação, tendo em vista que os 

fundamentos expostos na decisão atacada (id. 30365806) bem resistem 

aos argumentos do agravante (id. 31189270), mantendo, portanto, a 

decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 2. Cumpra-se 

imediatamente a ordem superior que determinou a suspensão da eficácia 

da decisão agravada (id. 30365806), comunicando-se as partes com 

urgência. 3. Em seguida, visando dar regular prosseguimento ao feito, 

INTIME-SE parta autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal. 4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054264-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA PAULINO DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO FERRAZ (REQUERIDO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para tomar ciência do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos 

autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:De início, DEFIRO o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita requeridos pela parte autora, 

nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil. Por outro lado, entendo 

necessário antes de apreciar o pedido liminar ouvir o MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ (MT), razão pela qual postergo a análise do pleito após sua 

manifestação, o que ora determino, fixando para tanto o prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, devendo na oportunidade demonstrar as 

medidas administrativas eventualmente adotadas pelos seus órgãos de 

fiscalização quanto ao não cumprimento dos Termos de Notificação n. 

18.215, de 13.09.2017 e 17.705, de 09.10.2017 – documentos que 

acompanham a inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, com urgência

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012030-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE FERRAZ DE MATOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE VARA 

ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE RUA DA CEREJA N. 355 BAIRRO 

BOSQUE DA SAÚDE TELEFONE: (65) 3642-4064, - CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-020 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO ROBERTO 

CURVO PROCESSO n. 1012030-80.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

44.631,55 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: JORGE HENRIQUE FERRAZ DE MATOS Endereço: RUA DOM 

ANTÔNIO MALAM, 631, Apto. 501, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-608 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, s/n, edíficio marechal Rondon, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA acima 
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identificada para impugnar à contestação no prazo legal, nos termos da 

certidão exarada nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. CERTIDÃO: Certifico que 

impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do requerente para impugnar à 

contestação. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). CUIABÁ, 

23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008723-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VMX AGROPECUARIA LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA BIANCA TERRA PRADO OAB - MT26014/O (ADVOGADO(A))

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente de Mato Grosso (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da sentença a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA: Diante do exposto, com base no artigo 

1°. da Lei n. 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA apenas para 

determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na 

Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação da inscrição 

dos imóveis rurais – Fazendas Coração Aberto e VMX Palmar I –, 

localizados no Município de Porto dos Gaúchos (MT) – no CAR 

MT-167.138/2019 em 15.05.2019, sem prejuízo do preenchimento integral 

dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser 

comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como 

JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, 

bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, 

nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009. Após o decurso do prazo 

recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 

12.016/2009. P.R.I.C.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42659 Nr: 3053-27.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA RIO ARINOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:6975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da 

pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à 

infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 120430 

de 13-08-2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo 

Administrativo n. 634451/2009, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 

20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, 

caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da 

multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 12.402,60 (doze mil, quatrocentos 

e dois reais e sessenta centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1006376-41.2019.8.11.0000, 

Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, a respeito da 

presente sentença, enviando-lhe cópia.

 Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o direito controvertido tem valor certo – R$ 124.026,00 (cento e vinte e 

quatro mil, vinte e seis reais) –, não excedente a 500 (quinhentos) 

salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 49613 Nr: 3379-84.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNERÁRIA SANTA TEREZINHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE 

CUIABA, PREFEITO DE CUIABÁ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MENDES VILAS 

BOAS - OAB:10121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ (MT), por conseguinte, DETERMINO a sua exclusão 

da relação jurídica processual estabelecida.

 2.2. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por 

conseguinte, DECLARO, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal e 

material dos artigos 1º, 2º e 3º, todos da Lei Municipal n. 6.294/2018, com 

fundamento nos artigos 1º, inciso IV, 5º, inciso XXII, 22, inciso I, 170, 

inciso II e parágrafo único, todos da Constituição Federal de 1988, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 490 de 759



CONCEDENDO a ordem almejada para confirmar a liminar concedida às fls. 

71/73.

2.3. Nesses termos, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.5. Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem 

como à Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá (MT), por meio do oficial 

de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

2.6. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior 

Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos 

art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 51962 Nr: 1022-97.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU ELIAS FELDMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA/SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 6.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando 

definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 332/335), por conseguinte, 

CONCEDO A SEGURANÇA almejada para DETERMINAR à autoridade 

coatora que conceda ao engenheiro responsável pelos cadastros 

ambientais rurais MT-158629/2018 (Fazenda Vale do Juruena I, localizada 

no Município de Nova Bandeirantes-MT), MT-157989/2018 (Fazenda Vale 

do Juruena III, localizada no Município de Nova Bandeirantes-MT) e 

MT-157991/2018 (Fazenda Vale do Juruena V, localizada no Município de 

Nova Bandeirantes-MT), acesso ao SIMCAR de modo que realize a 

correção de sobreposição dos referidos cadastros em relação ao CAR 

MT-141333/2018 (Fazenda Vale do Juruena II, localizada no Município de 

Nova Bandeirantes-MT), ainda que isso implique na análise técnica das 

informações declaradas pela parte impetrante nos cadastros ambientais 

rurais MT-158629/2018, MT-157989/2018 e MT-157991/2018.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

2.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4. Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à 

Procuradoria-Geral do Estado, por meio do Oficial de Justiça, nos termos 

do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

2.5. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior 

Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos 

art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

 2.6. P.R.I.C.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 52002 Nr: 1045-43.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROÇA AGRONEGÓCIO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RALFF HOFFMANN - 

OAB:13.128/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por 

conseguinte, DENEGO A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante 

ROÇA AGRONEGÓCIO LTDA EPP para manter os atos administrativos 

impugnados, mormente os que promoveram o cancelamento da 

Autorização Provisório de Funcionamento (APF) do imóvel rural 

denominado Fazenda Castanha, localizada no Município de Novo Mundo 

(MT).

2.2. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma 

prevista no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

2.5. P.R.I.C.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 52062 Nr: 1064-49.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE 

REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA, 

COORDENADORES DA COORDENADORIA DE CADASTRO AMBIENTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLA FERNANDES 

MACCARI DE CAMARGO - OAB:23.253/MT, NICOLE DA SILVA 

MORAES - OAB:OAB/MT 26.644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando 

definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 69/74), por conseguinte, 

CONCEDO A SEGURANÇA almejada para determinar a suspensão dos 

efeitos da Portaria n. 92/2019/SEMA/MT, tão-somente em relação ao CAR 

MT-56330/2017, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Gabriela V 

e VI, localizado no Município de Querência (MT), para permitir o 

estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa e, para tanto, 

DETERMINO aos impetrados que promovam a abertura de prazo compatível 

em favor da parte impetrante, possibilitando a apresentação de defesa 

técnica no aludido cadastro ambiental rural.

2.2. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.3. Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem 

como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos 

termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

2.4. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior 

Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos 

art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

 2.5. P.R.I.C.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 53498 Nr: 1847-41.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALCOM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, denegando a ordem mandamental, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo 

artigo 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I.C.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42355 Nr: 2921-67.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVINO JOSÉ SPERAFICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERLYN GRANDO MARTINS - 

OAB:38.408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da 

pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à 

infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 103032 

de 31-08-12007, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo 

Administrativo n. 484384/2007, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 

20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, 

caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da 

multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 9.746,04 (nove mil, setecentos e 

quarenta e seis reais e quatro centavos), com fundamento no art. 85, §§2º 

e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Comunique-se o i. Relator do RAI n. 1005671-43.2019.8.11.0000, MM. Juiz 

de Direito convocado, Dr. EDSON DIAS REIS, a respeito da presente 

sentença, enviando-lhe cópia.

 Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o direito controvertido tem valor certo – R$ 97.460,44 (noventa e sete 

mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos) –, não 

excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, 

§3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 51949 Nr: 1014-23.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MARQUES CANTO PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Salles Chiappa - 

OAB:11.883 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da 

pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à 

infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 105820 

de 27.09.2008, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo 

Administrativo n. 670924/2008, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 

20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, 

caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da 

multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 13.443,84 (treze mil, 

quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), com 

fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Comunique-se o i. Relator do RAI n. 1008031-48.2019.8.11.0000, 

Desembargador MÁRCIO VIDAL, a respeito da presente sentença, 

enviando-lhe cópia.

 Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o direito controvertido tem valor certo – R$ 134.438,43 (cento e trinta 

e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos) 

–, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do 

artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 399381 Nr: 3527-26.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCÉLIO SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:19337/O, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:14101, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES. - OAB:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para ABSOLVER o 

acusado JUCÉLIO SILVA SANTOS, devidamente qualificado nos autos, 

nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.4. 

Deliberações Finais:Não há objetos apreendidos a serem destinados (fl. 

81).Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se. Registre-se . 

Intimem-se.Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 404716 Nr: 9171-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN DA MATA FERNANDES ROCHA, 

REGINALDO SANTANA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Diante do exposto, delineada a fragilidade das provas, em face da 

incidência do princípio in dubio pro reo, ABSOLVO os acusados 

JHONATAN DA MATA FERNANDES ROCHA e REGINALDO SANTANA 

CAMPOS, qualificados nos autos, das imputações constantes na 

denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.4. Deliberações Finais:Não há objetos a serem 

destinados.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 554758 Nr: 45298-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDAN ROBERTH DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia e ABSOLVO o acusado JORDAN ROBERTH DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificado nos autos, nos termos do artigo 386, VII, do 

Código de Processo Penal.4. Deliberações Finais:Declaro o perdimento de 

quaisquer objetos não reclamados, porque decorridos mais de dois anos 

da data da apreensão e não foi formulado requerimento capaz de 

demonstrar interesse em reaver qualquer bem, certamente porque não 

possuem valor economicamente relevante. Encaminhem-se os bens para 

destruição ou leilão, conforme entendimento do setor responsável. 

Oficie-se.Considerando que não houve condenação ou falta a serem 

compensadas com os valores recolhidos, DETERMINO A RESTITUIÇÃO da 

quantia apreendida em poder do réu. Intime-se-o para proceder ao 

levantamento da quantia. Em não sendo encontrado, intime-se-o por edital, 

com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se o prazo de dez dias 

para comparecer em Juízo para levantamento da importância depositada, 

sob pena de perdimento. Caso não compareça o réu, o valor deverá ser 

destinado para aquisição de materiais e equipamentos médicos 

necessários ao combate da pandemia decorrente do COVID-19, nos 

termos da Portaria-Conjunta n. 287/2020, do TJMTTransitando em julgado a 

presente sentença, procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

comunicando-se aos órgãos competentes.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cuiabá-MT, 31 de março de 2020.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364792 Nr: 4552-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL FERNANDES FEITOSA, Cpf: 

03116375151, Rg: 228.33447, Filiação: Angela Fernandes da Cruz e 

Claudionor F. de Oliveira, data de nascimento: 24/04/1992, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, solteiro(a), azulejista/pedreiro, Telefone 

65-9922-5167. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR OS SUCESSORES DO RÉU RAFAEL FERNANDES 

FEITOSA ACIMA QUALIFICADO, PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

COMPARECER NESTE JUIZO A FIM DE PROCEDER A RESTITUIÇÃO DA 

FIANÇA DEPOSITADA NESTES AUTOS PELO ACUSADO, SOB PENA DE 

PERDIMENTO.

Despacho/Decisão: Desse modo, determino a intimação dos sucessores 

do acusado falecido RAFAEL FERNANDES FEITOSA, por mandado. Em 

não sendo encontrados, intime-os por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando-se o prazo de dez dias para comparecer em Juízo para 

levantamento da importância depositada. Não comparecendo seus 

sucessores e com fundamento no § 2º do art. 89, da Lei 9.099/95, 

DECLARO O PERDIMENTO DE FIANÇA depositada nos autos, com a 

reversão ao juízo da 2ª Vara Criminal, para posterior destinação, na forma 

da Resolução n.º 154/2012 do CNJ.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABRICIO FIGUEIREDO 

NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 18 de março de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 450795 Nr: 27872-22.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877/MT

 Nos termos do art. 69 do Código Penal , efetuo a soma das penas das 02 

(duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o réu 

PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO, brasileiro, solteiro, natural de 

Pontes e Lacerda/MT, nascido em 29/04/1981, portador da cédula RG n.º 

14297078 SSP/MT, e inscrito no CPF n.º 700.268.581-34, filho de 

Constantina da Silva Melgarejo e Virgílio Melgarejo, residente na rua das 

Palmeiras, n.º 04, quadra 107, bairro Doutor Fábio II, Cuiabá/MT, no 

patamar de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 717 

(setecentos e dezessete) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 481238 Nr: 21002-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3.301

 CERTIFICO que foi expedida carta precatória para a comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT através do malote digital com código de rastreamento n. 

81120205067204 e 81120205067205, conforme comprovante retro, cujo 

objetivo é a inquirição da testemunha André Facioli Neto. CERTIFICO 

também que foi expedida carta precatória para a comarca de Nova 

Mutum/MT através do malote digital com código de rastreamento n. 

81120205067167 e 81120205067166, conforme comprovante anexo, cujo 

objetivo é a inquirição das testemunhas de defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 541647 Nr: 33071-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTO DA COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK VINICIUS CORREA DA 

COSTA - OAB:24577/MT

 Em cumprimento ao disposto no art. 1º da Ordem de Serviço n. 

001/2020/11ªV.CRIM., do MM. Juiz de Direito Marcos Faleiros da Silva, 

IMPULSIONO os autos, para DESIGNAR Sessão para interrogatório do 

acusado 2º TEN PM GUILHERME AUGUSTO DA COSTA CAMPOS, 

atualmente lotado no 4º PEL PM DE PARANAITA, que será(ão) inquirido(s) 

por meio de sistema de videoconferência e requisitado(s) pelo superior 

hierárquico para comparecer no 9º Comando Regional da PMMT de Alta 
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Floresta/MT, ( E-Mail: cr9@pm.mt.gov.br), no dia 15 de OUTUBRO de 2020, 

às 16:00h.

Intime(m)-se o (s) acusado (s) por meio de Advogado(s) constituído (s) 

(via DJE) ou Defensoria Pública, nos termos do art. 288, §2º, do CPPM, 

para a Sessão que será realizada na sala de audiência da 11ª Vara 

Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá e no local onde o(s) 

Acusado deverá (ão) comparecer para ser interrogado, conforme acima 

indicado, facultando ao Defensor o comparecimento em quaisquer lugares.

Expeça-se o necessário.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030680-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. F. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. H. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo: 1030680-78.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ANA 

PAULA FERNANDEZ DE CAMPOS REQUERIDO: HELDER HENRIQUE 

BORGES VISTOS. Intimado para se manifestar sobre a impugnação e 

contestação à reconvenção apresentada pela autora com documentos, o 

réu apresentou a manifestação de Id: 27676788, acompanhada dos 

documentos de Id: 27677344, 27677343 e 27676789. Desta forma, 

visando evitar futura alegação de nulidade, em cumprimento ao disposto 

no art. 437, § 1.º, do CPC, determino a intimação da autora (via DJe) para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eles se manifestar, 

advertindo, desde já que a parte deve realizar nova juntada de 

documentos aos autos apenas se se tratar de documentos novos e 

indispensáveis. Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve 

ser certificado, em razão da existência de interesse de criança, colha-se 

o parecer do Ministério Público ou certifique a ausência de manifestação e 

após, renove-me à conclusão para saneamento do feito. Às providências. 

Intimem-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 22 de abril de 

2020. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1017746-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE GONCALVES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVITON JOSE RODRIGUES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Cód. 1017746-54.2020.8.11.0041. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO proposta perante uma das Varas Especializadas 

de Família e Sucessões da Capital. Ocorre que, o presente feito fora 

equivocadamente encaminhado a este Juízo Especializado em Violência 

Doméstica. Desta forma, considerando a incompetência deste Juízo para 

analisar a pretensão da parte autora, proceda-se a redistribuição do 

presente feito a uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões da 

Capital. REDISTRIBUA-SE com cautelas necessárias. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu patrono – via DJE. CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de 

Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028135-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1028135-69.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: LINO GERALDO DE LARA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

LUCIENE RODRIGUES DE AMORIM VISTOS. Intimados para manifestar as 

provas que pretendiam produzir justificando-as, o autor quedou-se inerte 

(certidão de Id: 27557344) e a ré manifestou-se por meio da petição de Id: 

28793089, requerendo a produção de prova testemunhal, apresentando o 

rol de testemunhas, razão pela qual, defiro o pedido e para tanto DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 06.08.2020 às 

14h30. Intimem-se as partes, via DJe, para comparecer na audiência 

designada, devendo a ré estar acompanhado de suas testemunhas 

arroladas no Id: 28793089, cabendo ao seu advogado informar ou intimar 

as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme disposto no art. 

455 do CPC. Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 07 de abril de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028135-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1028135-69.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: LINO GERALDO DE LARA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

LUCIENE RODRIGUES DE AMORIM VISTOS. Intimados para manifestar as 

provas que pretendiam produzir justificando-as, o autor quedou-se inerte 

(certidão de Id: 27557344) e a ré manifestou-se por meio da petição de Id: 

28793089, requerendo a produção de prova testemunhal, apresentando o 

rol de testemunhas, razão pela qual, defiro o pedido e para tanto DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 06.08.2020 às 

14h30. Intimem-se as partes, via DJe, para comparecer na audiência 

designada, devendo a ré estar acompanhado de suas testemunhas 

arroladas no Id: 28793089, cabendo ao seu advogado informar ou intimar 

as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme disposto no art. 

455 do CPC. Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 07 de abril de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1046497-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. O. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1046497-85.2019.8.11.0041. REQUERENTE: DAVID 

SOUSA DOURADO REQUERIDO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

MARQUES VISTOS. Trata-se de “AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DIREITO DE VISITAS”, proposto por 

DAVID SOUZA DOURADO, em desfavor de MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA MARQUES DOURADO, pretendendo, em sede de antecipação 

de tutela, requerida como aditamento da petição inicial (Id: 26956285) o 

estabelecimento da guarda do filho das partes de maneira compartilhada 

com residência fixa junto ao autor e regulamentação do direito de 

convivência da ré de maneira livre e a decretação do divórcio, inicialmente 

distribuída perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Comarca de Cuiabá/MT e redistribuída a este juízo em razão da existência 

de pedido de medidas protetivas deferidas em favor da ré nos autos n. 

1056125-98.2019.8.11.0041 (termo de audiência de Id: 28325091). 

Acompanham a inicial de Id: 25020719, os documentos de Id: 25020723, 

25020728, 25020735, 25020738, 25021141, 25021162, 25021172, 

25021177, 25021184, 25021592, 25021595, 25021598, 25021600, 

25021601, 25021607, 25021610, 25021613, 250216165 e 25021619. 

Vieram os autos conclusos para decisão. EIS O RELATO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Passo a análise do pedido de antecipação da 

tutela para estabelecimento da guarda do filho das partes de maneira 

compartilhada com fixação da residência do menor junto com o autor, 

efetuada no pedido de aditamento da inicial (Id: 26956285). Ao tratar da 

tutela de urgência, o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, 

estabelece como requisitos para a sua concessão à probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

estabelecendo ainda em seu § 3.º, a impossibilidade de concessão 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A 

probabilidade do direito está demonstrada pela provas até então 

produzidas nos autos de que o filho das partes, a criança L.G.D de O., 

nascido em 31.07.2012, desde a data da separação de fato está residindo 

com o autor (declaração da filha das partes e irmã do autor juntada no Id: 

26957627 e da própria ré em audiência de conciliação nos autos da 

medida protetiva n. 1056125-98.2019.8.11.0041, de que, desde novembro 

de 2019, a criança está sob a guarda do autor) e que ele é o responsável 

por todas as despesas e cuidado com a criança (contrato de Id: 28097353 

e Declaração da escola de Id: 28670945). Diante disso, verifica-se que, no 

caso dos autos, pretende o autor a regularização da guarda de maneira 

compartilhada com o estabelecimento da residência da criança em sua 

companhia, o que seria apenas regulamentar a situação de fato já 

existente entre as partes, não sendo recomendado, inclusive, nova 

modificação da guarda da criança antes da produção de maiores provas 

nos autos, não havendo, portanto que se falar em perigo de dano. Entendo 

que essa é a situação de fato que deve ser preservada em sede de 

sumária cognição, diante do contexto probatório até o momento 

demonstrado nos autos, ou seja, até a formação do contraditório, já que, a 

modificação da residência da criança, poderia acarretar prejuízos de toda 

a ordem ao filho, ressaltando que é o seu bem-estar que deve ser 

considerado em primeiro lugar. Ademais, em se tratando de antecipação 

da tutela, pedido passível de renovação a qualquer tempo, a questão da 

fixação da residência da criança poderá ser novamente apreciada, 

bastando, para tanto, que venham aos autos elementos suficientes de 

convicção que justifiquem nova redefinição do local. Visando a 

manutenção dos laços entre o filho e a ré, estabeleço o direito de 

convivência dela ao filho da maneira pretendida na inicial, ou seja, de 

maneira livre. Em razão da audiência de tentativa de conciliação, 

designada no juízo familiar, não ter se realizado em razão do declínio de 

competência para esta Vara, DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO, nos moldes do art. 694 e art. 695, do CPC, a se realizar na 

sala de audiências anexa a Secretaria desta Vara (corredor E), para o dia 

08.06.2020, às 13h. Assim que houver o retorno das atividades normais e 

presenciais no Fórum da Capital, DETERMINO a remessa dos autos à 

Equipe Multidisciplinar deste Juízo para que realize Estudo Psicossocial do 

caso na residência das partes, observando as suas condições para o 

exercício da guarda e do direito de convivência com o filho, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, após a remessa do 

processo. INTIMEM-SE as partes, o autor, via DJe, para comparecimento 

na audiência designada. CONSIGNE-SE, que o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou da ré, à audiência de conciliação, será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa, nos termos do §8º do art. 334, do CPC, bem como, que no ato as 

partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos, conforme previsto no §9º do mesmo artigo. CONSIGNE-SE, ainda, 

que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC), bem como de que, não havendo acordo, o réu poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou ainda, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo requerido, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do CPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do CPC). Intime-se o autor via DJe. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 02 de abril de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Correa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003260-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ OAB - MT25108/O (ADVOGADO(A))

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. R. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1003260-64.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ANA 

CRISTINA SILVA CORREA REU: RONALDO DUARTE RAMOS VISTOS. 

Trata-se de “AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por ANA CRISTINA SILVA CORREA, 

por si e representando seus filho R.D.R.F., em desfavor de RONALDO 

DUARTE RAMOS, pretendendo, em sede de tutela de urgência, a 

concessão da guarda do filho do casal de forma compartilhada com o 

estabelecimento de sua residência como morada da criança e a fixação 

dos alimentos devido ao filho no equivalente a 03 salários mínimos vigente 

no país. Inicialmente distribuída perante a 5ª Vara Especializada de Família 

e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT e redistribuída a este juízo, por 

meio da decisão de Id 29882958, em razão da concessão de medidas 

pro te t i vas  em favor  da  au tora  nos  au tos  de  n º 

1001920-85.2020.8.11.0041. A requerente, em 23.4.2020, manifestou-se 

pela desistência da ação, em razão do acordo firmado entre as partes, 

nos autos 1001920-85.2020.8.11.0041. Desta forma, diante da expressa 

manifestação de vontade da autora na desistência do feito (Id 31458115), 

sem maiores delongas, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, julgando, em 

consequência, EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais, devendo, no entanto, esta 

condenação ficar suspensa, em razão dos benefícios da assistência 

jurídica gratuita a ela concedidos na decisão de Id 30884930. Transitada 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003260-64.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

A. C. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ OAB - MT25108/O (ADVOGADO(A))

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. R. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1003260-64.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ANA 

CRISTINA SILVA CORREA REU: RONALDO DUARTE RAMOS VISTOS. 

Trata-se de “AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por ANA CRISTINA SILVA CORREA, 

por si e representando seus filho R.D.R.F., em desfavor de RONALDO 

DUARTE RAMOS, pretendendo, em sede de tutela de urgência, a 

concessão da guarda do filho do casal de forma compartilhada com o 

estabelecimento de sua residência como morada da criança e a fixação 

dos alimentos devido ao filho no equivalente a 03 salários mínimos vigente 

no país. Inicialmente distribuída perante a 5ª Vara Especializada de Família 

e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT e redistribuída a este juízo, por 

meio da decisão de Id 29882958, em razão da concessão de medidas 

pro te t i vas  em favor  da  au tora  nos  au tos  de  n º 

1001920-85.2020.8.11.0041. A requerente, em 23.4.2020, manifestou-se 

pela desistência da ação, em razão do acordo firmado entre as partes, 

nos autos 1001920-85.2020.8.11.0041. Desta forma, diante da expressa 

manifestação de vontade da autora na desistência do feito (Id 31458115), 

sem maiores delongas, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, julgando, em 

consequência, EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais, devendo, no entanto, esta 

condenação ficar suspensa, em razão dos benefícios da assistência 

jurídica gratuita a ela concedidos na decisão de Id 30884930. Transitada 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017306-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PASSADORE OAB - MT3008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETÍCIA NÚCIA DE MARCHI SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo: 1017306-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE 

CARLOS DE SOUZA REU: LETÍCIA NÚCIA DE MARCHI SOUZA VISTOS. 

Promovam-se as anotações necessárias em relação ao 

substabelecimento juntado no Id: 31452515. Cumpra-se a decisão de Id: 

30776739, intimando as partes (via DJe), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Existindo pedido para produção de prova testemunhal, 

devem apresentar rol de testemunhas no mesmo ato. Além disso, nos 

termos do art. 385, do CPC, caso haja interesse da parte, deverá ela 

requerer o depoimento pessoal da parte contrária, a fim de que seja 

interrogada na audiência de instrução e julgamento. Às providências. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017306-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PASSADORE OAB - MT3008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETÍCIA NÚCIA DE MARCHI SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo: 1017306-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE 

CARLOS DE SOUZA REU: LETÍCIA NÚCIA DE MARCHI SOUZA VISTOS. 

Promovam-se as anotações necessárias em relação ao 

substabelecimento juntado no Id: 31452515. Cumpra-se a decisão de Id: 

30776739, intimando as partes (via DJe), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Existindo pedido para produção de prova testemunhal, 

devem apresentar rol de testemunhas no mesmo ato. Além disso, nos 

termos do art. 385, do CPC, caso haja interesse da parte, deverá ela 

requerer o depoimento pessoal da parte contrária, a fim de que seja 

interrogada na audiência de instrução e julgamento. Às providências. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059650-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR RAMOS LANCONI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNYRA PAULA DE MAGALHAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1059650-88.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: AUGUSTO CESAR RAMOS LANCONI ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: MUNYRA PAULA DE MAGALHAES VISTOS. Trata-se de “AÇÃO 

DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

REGULAMENTAÇÃO DE ALIMENTOS E DIREITO DE VISITAS”, ajuizada por 

AUGUSTO CÉSAR RAMOS LANÇONI, em desfavor de MUNIRA PAULA DE 

MAGALHÃES, pretendendo, a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita e, no mérito, o reconhecimento e a dissolução da união estável e 

a regulamentação dos alimentos devidos à filha do casal e do seu direito 

de convivência com a mesma. EIS O RELATO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Processe-se em Segredo de Justiça (art. 189, II, 

CPC). Acolho as alegações de hipossuficiência do autor (declaração de 

hipossuficiência de Id: 27385164), razão pela, defiro o pedido de 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. PROMOVAM-SE as 

anotações necessárias, em relação aos benefícios da Justiça Gratuita, ao 

procedimento das ações de família (art. 693 e seguintes, do CPC) e ao 

segredo de Justiça ora deferidos. Não há pedidos de concessão da tutela 

de urgência. DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, nos 

moldes do art. 694 e art. 695, do CPC, para o dia 05.06.2020, às 14h. 

CITE-SE a ré e INTIMEM-SE as partes, o autor via DJe, para comparecerem 

na audiência designada. CONSIGNE-SE, que o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou da ré, à audiência de conciliação, será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa, nos termos do §8º do art. 334, do CPC, bem como, que no ato as 

partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos, conforme previsto no §9º do mesmo artigo. CONSIGNE-SE, ainda, 

que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC), bem como de que, não havendo acordo, a ré poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou ainda, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pela ré, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I e art. 335, do CPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor (art. 344, do CPC). OBSERVE-SE o disposto no art. 
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695 do CPC, por se tratar de ação de família, em especial ao seu §1º que 

consta que “o mandado de citação conterá apenas os dados necessários 

para a realização da audiência e deverá estar desacompanhado de cópia 

da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer momento”, devendo a citação ser feita na pessoa da ré (§3º) e 

com antecedência de 15 (quinze) dias da data designada para a audiência 

(§2º). Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ciência ao 

Ministério Público. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005546-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUISA TREFILIO MAGALHAES MARTINS DOS SANTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT25378/O 

(ADVOGADO(A))

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1005546-15.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ANA 

LUISA TREFILIO MAGALHAES MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: 

MATHEUS MARTINS DOS SANTOS VISTOS. Em razão da necessidade da 

adoção das medidas previstas na Portaria-Conjunta n. 247, de 16.03.2020, 

para a prevenção de contágio pelo COVID-19, retiro de pauta a audiência 

de conciliação designada para o dia 17.04.2020 às 13h30. REDESIGNO 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, nos moldes do art. 694 e 

art. 695, ambos do Código de Processo Civil, a se realizar na sala de 

audiências anexa a Secretaria desta Vara (corredor E) para o dia 1.º de 

junho de 2020 às 13h30. Expeça-se nova carta precatória para intimação 

da presente decisão e citação, caso não tenha sido cumprida a carta 

precatória anteriormente expedida (Id: 29491004) e INTIMEM-SE as partes, 

a autora via DJe, para comparecerem na audiência redesignada. 

CONSIGNE-SE, que o não comparecimento injustificado da parte autora ou 

do réu, à audiência de conciliação, será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa, nos termos do §8º do 

art. 334, do CPC, bem como, que no ato as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, conforme 

previsto no §9º do mesmo artigo. CONSIGNE-SE, ainda, que a audiência 

ora redesignada poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam 

necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do CPC), bem 

como de que, não havendo acordo, o réu poderá oferecer contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

requerido, quando ambas as partes manifestarem expressamente 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, 

do CPC), e que, não sendo contestada a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC). OBSERVE-SE o disposto no art. 695 do CPC, por se 

tratar de ação de família, em especial ao seu §1º que consta que “o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários para a 

realização da audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer momento”, devendo a citação ser feita na pessoa do réu (§3º) e 

com antecedência de 15 (quinze) dias da data designada para a audiência 

(§2º). No mandado de citação deverá constar, também, a intimação do réu, 

quanto aos alimentos provisórios fixados por meio da decisão de Id: 

29166016 e que estes são devidos desde a citação (art. 13, §2º, da Lei de 

Alimentos). Intime-se a autora via DJe. CIÊNCIA ao Ministério Público. Às 

providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 31 de março 

de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028753-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA VICENTIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CESAR SOARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacqueline Curvo Rondon OAB - MT11017-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Cód. 1028753-77.2019.8.11.0041. Vistos. Considerando o teor 

da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, expedida pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a 

suspensão temporária do expediente, visando a prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), declaro PREJUDICADA a Audiência 

designada nos presentes autos. Desde já, REDESIGNO o ato para o dia 

02/07/2020 às 15h00min. INTIME-SE pessoalmente a requerente. INTIME-SE 

o requerido, por meio de seu patrono – via DJE. INTIMEM-SE as 

testemunhas eventualmente arroladas pela parte autora. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública Cível. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 

de março de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059650-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR RAMOS LANCONI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNYRA PAULA DE MAGALHAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1059650-88.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: AUGUSTO CESAR RAMOS LANCONI ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: MUNYRA PAULA DE MAGALHAES VISTOS. Trata-se de “AÇÃO 

DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

REGULAMENTAÇÃO DE ALIMENTOS E DIREITO DE VISITAS”, ajuizada por 

AUGUSTO CÉSAR RAMOS LANÇONI, em desfavor de MUNIRA PAULA DE 

MAGALHÃES, pretendendo, a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita e, no mérito, o reconhecimento e a dissolução da união estável e 

a regulamentação dos alimentos devidos à filha do casal e do seu direito 

de convivência com a mesma. EIS O RELATO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Processe-se em Segredo de Justiça (art. 189, II, 

CPC). Acolho as alegações de hipossuficiência do autor (declaração de 

hipossuficiência de Id: 27385164), razão pela, defiro o pedido de 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. PROMOVAM-SE as 

anotações necessárias, em relação aos benefícios da Justiça Gratuita, ao 

procedimento das ações de família (art. 693 e seguintes, do CPC) e ao 

segredo de Justiça ora deferidos. Não há pedidos de concessão da tutela 

de urgência. DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, nos 

moldes do art. 694 e art. 695, do CPC, para o dia 05.06.2020, às 14h. 

CITE-SE a ré e INTIMEM-SE as partes, o autor via DJe, para comparecerem 

na audiência designada. CONSIGNE-SE, que o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou da ré, à audiência de conciliação, será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa, nos termos do §8º do art. 334, do CPC, bem como, que no ato as 

partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos, conforme previsto no §9º do mesmo artigo. CONSIGNE-SE, ainda, 

que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC), bem como de que, não havendo acordo, a ré poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou ainda, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 
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apresentado pela ré, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I e art. 335, do CPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor (art. 344, do CPC). OBSERVE-SE o disposto no art. 

695 do CPC, por se tratar de ação de família, em especial ao seu §1º que 

consta que “o mandado de citação conterá apenas os dados necessários 

para a realização da audiência e deverá estar desacompanhado de cópia 

da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer momento”, devendo a citação ser feita na pessoa da ré (§3º) e 

com antecedência de 15 (quinze) dias da data designada para a audiência 

(§2º). Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ciência ao 

Ministério Público. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1006817-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT14370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. F. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ANDREA ROLEDO DIAS OAB - 765.168.906-25 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: intimar a parte autora via DJE, por intermédio do 

seu advogado, para apresentar valor da dívida objeto da presente ação, 

com o objetivo de oportunizar a expedição do consequente mandado 

inicial. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016792-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDREZA DA SILVA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO OAB - MT18720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

INVEST SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016792-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

ANDREZA DA SILVA NETA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAMELLA 

BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO POLO PASSIVO: Banco OLÉ 

CONSIGNADO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016449-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016449-35.2020.8.11.0001 AUTOR: 

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA REU: CLARO S.A. Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos morais e alegou 

que é usuária do serviço de televisão por assinatura prestado pela parte 

reclamada e que contratou, também, o serviço de internet por ela 

prestado, contudo, ele não foi disponibilizado. Sustentou que foram 

agendadas diversas visitas pelo técnico da parte reclamada, sem que o 

serviço lhe fosse disponibilizado. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu o imediato fornecimento do serviço de internet contratado da 

parte reclamada. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, mormente quanto às mensagens encaminhadas pela 

parte reclamada (ID 31328618), embora seja de difícil aferição neste 

momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito 

à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há 

evidências de que o serviço contratado pela parte reclamante não lhe foi 

disponibilizado até esta data. Observa-se também que o não fornecimento 

do serviço de internet contratado pelo consumidor ocasiona perigo de 

dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

essencial. Impõe ainda consignar que a determinação para fornecer o 

serviço de internet não representa perigo de irreversibilidade, já que o 

serviço poderá ser suspenso a qualquer tempo, inclusive após a 

sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

forneça o serviço de internet contratado pela parte reclamante, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze 

mil reais). Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016802-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENNEFER FERNANDA FERREIRA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016802-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GENNEFER 

FERNANDA FERREIRA LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001744-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDINEIA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1001744-32.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O para, querendo, apresentar, no prazo 

de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002671-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LEDUVINA GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1002671-32.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON 

ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

MT22797-O para que se manifeste no prazo de 5 dias, quanto ao 

pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso em que 

deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do processo ou 

quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022259-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

1022259-25.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO - MT23878/O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016826-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO PEREIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

MARIO DONAL SPALATTI OAB - MT23230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Evandro Oliveira da Silva (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016826-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EZIO PEREIRA 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HOMERO LIMA NETO, MARIO 

DONAL SPALATTI POLO PASSIVO: Evandro Oliveira da Silva FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016827-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA MARCIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016827-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEJANIRA 

MARCIA DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

WINCK DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016830-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE BATISTA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016830-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SERGIO 

HENRIQUE BATISTA BASTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

04/06/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016837-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ISABEL TIECHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016837-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLI ISABEL 

TIECHER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLONILSE IZABEL BONATTO 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016838-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO SILVA DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016838-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CATARINO 

SILVA DA PENHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016841-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENILDE ANTUNES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016841-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCENILDE 

ANTUNES DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005260-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

CRIADOURO PARAISO DAS AVES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO COSTILHAS OAB - SP181103 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005260-94.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - MT14250-A, DANIELLA GONCALVES 

FERREIRA - MT21397/O, LIONAY LOPES FIGUEIREDO - MT21323-O , da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado 

Sala: 1ª JEC Data: 10/10/2019 Hora: 14:20 , que será realizada no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° 

Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 30 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005260-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

CRIADOURO PARAISO DAS AVES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO COSTILHAS OAB - SP181103 (ADVOGADO(A))

 

1005260-94.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO 

VINICIO PORTO DE AQUINO - MT14250-A, DANIELLA GONCALVES 

FERREIRA - MT21397-O, LIONAY LOPES FIGUEIREDO - MT21323-O , para 

que se manifeste no prazo de 5 dias, quanto ao pagamento efetuado, bem 

como, a satisfação do débito, caso em que deverá se manifestar 

expressamente quanto à extinção do processo ou quanto à existência de 

eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016857-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA TEREZINHA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016857-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDINEIA 

TEREZINHA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

04/06/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004641-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUMARA CRESTINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004641-67.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

08/10/2019 Hora: 10:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 27 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004641-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUMARA CRESTINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1004641-67.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462-O , para que se manifeste no prazo de 5 dias, 
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quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso 

em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001785-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CACULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT6387-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1001785-96.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS CACULA REQUERIDO: UNIMED NORTE DE 

MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos. 

Processo em fase de Conciliação. Quando a petição inicial não preencher 

os requisitos legais ou apresentar defeitos ou irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento do mérito, deverá ser emendada, nos termos do 

artigo 321 do CPC. No presente caso, a parte reclamante formulou pedido 

ilíquido em sua peça de ingresso (item c), concernente na obrigação da 

parte reclamada autorizar e custear todas as sessões necessárias ao 

seu tratamento, conforme avaliação médica, ensejando hipótese de pedido 

ilíquido (artigo 30, parágrafo único, Lei nº 9.099/95). Por isso, intime-se a 

parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

excluindo o pedido ilíquido, sob pena de indeferimento. Após, renove-se a 

conclusão (para Decisão Urgente). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018924-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA PIEDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1018924-95.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: TATIANE DA PIEDADE REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

sentença. Com fulcro no Princípio da Busca da Verdade Real (STJ AgInt 

no AREsp 954805/RJ, AgRg no REsp 1120022/SP e REsp 1070395/RJ), 

diante da tese de defesa suscitada pela parte reclamada, converto o 

julgamento em diligência e intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte nos autos faturas de energia elétrica do seu 

endereço residencial (identificado na inicial), mesmo que em nome de 

terceiro, do(s) mês(es) que se refere a negativação impugnada, sob pena 

de se presumir a legitimidade da dívida. Decorrido o prazo, renove-se a 

conclusão (para Sentenças). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003732-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DA SILVA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003732-25.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOAO VICTOR DA SILVA LIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Processo em fase de Admissibilidade 

de Recurso 1. Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou 

seguimento ao recurso inominado interposto. 2. Admito-o com efeito 

meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à 

parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3.Encaminhem-se os autos à e. Egrégia 

Turma Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NERES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1000369-93.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: EDUARDO NERES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de sentença. Com fulcro no Princípio da Busca da Verdade Real (STJ 

AgInt no AREsp 954805/RJ, AgRg no REsp 1120022/SP e REsp 

1070395/RJ), diante da tese de defesa suscitada pela parte reclamada, 

converto o julgamento em diligência e intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte nos autos faturas de energia elétrica 

do seu endereço residencial (identificado na inicial), mesmo que em nome 

de terceiro, do(s) mês(es) que se refere a negativação impugnada, sob 

pena de se presumir a legitimidade da dívida. Decorrido o prazo, renove-se 

a conclusão (para Sentenças). Hildebrando da Costa Marques Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019022-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA KARINE MATOS MOREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1019022-80.2019.8.11.0001 

INTERESSADO: KAMILLA KARINE MATOS MOREIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3.Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 
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registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010329-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (EXECUTADO)

JOSEANNE CRISTINA AKERLEY CAVALCANTE AVILA (EXECUTADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1010329-73.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS EXECUTADO: CARLOS ROSSATO 

DA SILVA AVILA, JOSEANNE CRISTINA AKERLEY CAVALCANTE AVILA, 

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA Vistos. Processo em fase de 

Citação. I - CITE-SE a parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA 

DESTE DESPACHO, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, 

intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham 

os autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de 

ativos). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD 

formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo 

de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia 

deste despacho servirá como CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA, que, ao recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do 

item I, para, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO 

DÉBITO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012395-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DE CARVALHO PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1012395-60.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOILSON DE CARVALHO PROENCA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso inominado, a parte 

recorrente postula os benefícios da gratuidade da justiça. A assistência 

judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao 

Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras de ordem 

econômica, razão por que o pedido pode ser formulado, inclusive, na fase 

recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Para obtenção da 

gratuidade, o requerente deve declarar que não tem condições de arcar 

com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da 

sua família. No caso em análise, não há elementos para ilidir a declaração 

de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do benefício. Diante 

disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. Verificada a 

tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita e 

estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016778-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1016778-81.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARIA MADALENA DA TRINDADE REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 

1. Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao 

recurso inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente 

devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da 

Lei 9.099/95). 3.Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, 

com observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012444-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1012444-04.2019.8.11.0001 

INTERESSADO: MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de 

Recurso 1. Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou 

seguimento ao recurso inominado interposto. 2. Admito-o com efeito 

meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à 

parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3.Encaminhem-se os autos à e. Egrégia 
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Turma Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004972-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALOMA EDITE DA SILVA PACHECO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004972-49.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME EXECUTADO: PALOMA EDITE DA SILVA 

PACHECO DE SOUZA Vistos. Processo em fase de Pagamento / 

Cumprimento. I - Intime-se a parte devedora (via AR, se revel, cf. STJ REsp 

1009293/SP), para que, no prazo de 15 dias, realize o pagamento do 

débito, devidamente atualizado até a data do pagamento, e comprove nos 

autos, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de 

Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem necessários 

para a garantia do juízo. II – Juntamente com o comprovante de 

pagamento, a parte devedora deverá apresentar planilha detalhada do 

cálculo de atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância do comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. III - Comprovado o pagamento, intime-se 

a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se o pagamento 

realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do débito, sob 

pena de extinção do processo. IV - Ocorrendo o pagamento e a 

concordância da parte credora, renove-se a conclusão (para Análise de 

Alvará) V - Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à 

penhora, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, apresentar 

planilha de cálculo detalhada e legível, demonstrando o valor atualizado do 

débito e fazendo constar todos os parâmetros do cálculo (valor base, 

termo inicial, termo final, índices de juros e correção monetária), bem como 

multas que eventualmente faça direito, sob pena de arquivamento. 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. VI - Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução, se for o caso) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VII - Oferecidos bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de preclusão, com a consequente formalização da penhora. VIII - 

Sendo aceitos os bens ofertados, lavre-se o auto de penhora e intime-se 

a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do 

FONAJE), apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (ou 

Embargos à Execução, se for o caso), sob pena de preclusão. Na 

hipótese de alegação de excesso de execução, deverá ser apontado 

especificamente o erro de cálculo e apresentada planilha com o valor que 

se entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, 

§§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1060131-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE THUMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADÃO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1060131-51.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: DIEGO HENRIQUE THUMS REQUERIDO: ATACADÃO S/A 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. Nos termos do artigo 

337, §§ 1º à 3º, do CPC, configura-se coisa julgada quando se 

reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, estando uma delas já decidida por sentença mérito que não caiba 

mais recurso. Partindo deste conceito, observa-se aparente coisa julgada 

destes com os autos 1021157-65.2019.8.11.0001 que tramitam neste 

Juizado Especial de Cuiabá. Desta forma, embora se trate de matéria de 

ordem pública que se possa decidir de ofício, em respeito ao princípio do 

contraditório (art. 5º, LIV, da CF e 10 do CPC), intime-se a parte reclamante 

para que, no prazo de 5 dias, se manifeste sobre a provável coisa julgada, 

sob pena de preclusão e consequente extinção do feito sem resolução de 

mérito. Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (para Decisão Urgente). 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010246-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DOS SANTOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1010246-91.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS PRADO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Adm. de Recursos. A parte reclamante interpôs 

recurso inominado, com pedido de assistência judiciária gratuita; todavia, 

não há nos autos evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. 

Posto isso, intime-se-a para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 

documento idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência financeira, 

sob pena de indeferimento. No caso de apresentação de declaração de 

imposto de renda ou outro documento similar, a parte deverá juntar o 

documento com o atributo de “Segredo de Justiça”, para se resguardar o 

direito ao sigilo fiscal. Após, renove-se a conclusão (para Adm. Recurso) 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1001960-90.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: ADRIANE SANTOS 

DOS ANJOS - MT18378-O, para querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1013034-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ANTUNES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1013034-78.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: EDNA NUNES 

CORREA MARQUES - MT10529/O , para que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001872-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHEFFERSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA TAINA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - MT0019799A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1001872-52.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA 

TAINA DE QUEIROZ ARAUJO - MT0019799A , para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016784-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FERNANDA PRATES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO OAB - MT14511-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016784-54.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LAURA FERNANDA PRATES SOARES REQUERIDO: BANCO 

SAFRA S-A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de não fazer c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que possui contrato de 

financiamento de veículo automotor com a parte reclamada e, em razão de 

dificuldades financeiras e da pandemia da COVID-19, solicitou a 

suspensão das cobranças das parcelas do mencionado contrato, nos 

meses de maio/20 e junho/20, contudo, não teve seu pleito atendido. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se 

abstenha de negativar seus dados, bem como suspenda a cobrança das 

parcelas que vencerão nos meses de maio/20 e junho/20. Nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em 

cognição incompleta típica deste momento, entendo que não há 

demonstração da probabilidade do direito, pois os documentos juntados 

nos autos são insuficientes para evidenciar que houve contato da parte 

reclamante com a parte reclamada via administrativa, solicitando seja 

postergada a cobrança das parcelas de seu contrato de financiamento, 

com vencimento nos meses de maio/20 e junho/20. Ademais, embora seja 

de conhecimento público a crise desencadeada pela pandemia da 

COVID-19, não há nenhuma normativa que vincule a instituição financeira 

no sentido de autorizar a suspensão temporária das cobranças dos 

contratos de financiamento, sendo essa providência uma liberalidade 

firmada caso a caso com os consumidores. Não havendo demonstração 

da probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016768-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA BRITO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016768-03.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: TANIA BRITO DE MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida negativada 

em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Embora o restritivo de crédito possa ensejar risco 

de dano, em razão do teor da Súmula 385 do STJ, não vislumbro que no 

caso em exame se enquadra dentre as hipóteses de deferimento da tutela 

provisória, visto que a parte reclamante tem outras negativações 

registradas em seu nome (ID 31442971). Ademais, destaca-se que não há 

nos autos qualquer elemento que demonstre que os outros restritivos 

encontram-se sub judice. Não havendo risco de dano, fica prejudicada a 

análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. 

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cite-se e intimem-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016792-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDREZA DA SILVA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO OAB - MT18720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

INVEST SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016792-31.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MARIA ANDREZA DA SILVA NETA REQUERIDO: BANCO 

OLÉ CONSIGNADO, INVEST SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI - ME Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 
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indenizatório por danos materiais e morais e alegou que estão sendo 

efetuadas cobranças em sua folha de pagamento a pedido da parte 

reclamada, no valor mensal de R$147,00, relativas a empréstimo que não 

contratou. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte 

reclamada se abstenha de efetuar cobranças em sua folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo que desconhece. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como 

base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova da existência do crédito somente 

pode ser feita pela parte reclamada, entendo que este fator é suficiente 

para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase 

processual, não há elementos documentais disponíveis à parte reclamante 

que poderiam contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova 

de fato negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o desconto de 

valores indevidos em folha de pagamento ocasiona perigo de dano, pois 

tem o condão de comprometer o orçamento familiar da parte reclamante e, 

consequentemente, de seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas. Impõe ainda consignar que a 

abstenção de efetuar novos descontos na folha de pagamento da parte 

reclamante não representa perigo de irreversibilidade, já que esses 

poderão ser restabelecidos normalmente após a sentença, situação em 

que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo 

Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a 

parte reclamada se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento 

da parte reclamante, até o julgamento da lide, sob pena de multa fixa de 

R$500,00, por mês de desconto indevido. Deixo consignado que 

caracterizará descumprimento da ordem judicial e a consequente 

incidência da multa, se entre a data da intimação desta decisão e 

pagamento do salário tiver decorrido mais de 20 dias. Tendo em vista a 

provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a 

prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança do empréstimo 

contestado nos autos. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada 

para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR 

e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016786-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA EVELLIN CHAVEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOCO SUBLIMAÇÃO E PERSONALIZADOS (REQUERIDO)

LUCAS CUNHA LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016786-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NATHALIA 

EVELLIN CHAVEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHRISTIAN 

MASSAYOSHI BENITES KOYAMA POLO PASSIVO: FOCO SUBLIMAÇÃO E 

PERSONALIZADOS e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016787-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO OAB - 

MT22999-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE GOMES DE ALMEIDA (REU)

JOSE GOMES DE ALMEIDA FILHO 45930805172 (REU)

 

PROCESSO n. 1016787-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANA DA 

SILVA MATTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO ALVARO 

FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO POLO PASSIVO: ANDRE 

GOMES DE ALMEIDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016790-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO LEITE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016790-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVO LEITE DE 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016791-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUZICLEIA FERNANDA OLIVEIRA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016791-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EUZICLEIA 

FERNANDA OLIVEIRA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016798-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016798-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON 

PAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
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Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012266-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010963-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELITO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCÉLIA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010963-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NELITO SANTOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: LUCÉLIA 

FERNANDES Vistos etc. OPINO por converter o julgamento em diligência, 

determinando a intimação pessoal da parte autora para se manifestar 

sobre o AR negativo (ID nº 26553741), indicando o endereço atualizado da 

parte ré, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo. Fornecido o novo endereço, designe-se nova data para 

audiência de conciliação, intimando-se pessoalmente a parte autora e 

expedindo-se carta de citação para o novo endereço da parte ré. Não 

havendo manifestação, conclusos para sentença. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação. Homologado, intimem-se as partes, através de seus 

patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de despacho elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Após, conclusos para sentença. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016856-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DYANE CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016856-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DYANE CRISTINA 

SANTANA DE OLIVEIRA BERNARDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DANIELLE SOUZA AMARAL POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016013-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PONCIANA AUGUSTA DA SILVEIRA GARCIA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CELSO DORILEO LEITE OAB - MT8589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016013-76.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: PONCIANA AUGUSTA DA SILVEIRA GARCIA 

TESTEMUNHA: BRADESCO SAUDE S/A Vistos, etc. Recebo a emenda à 

inicial (ID. 31326379), por concluir como suficientes os argumentos 

esposados, bem como o novos documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL”, 

ajuizada por PONCIANA AUGUSTA DA SILVEIRA GARCIA em face de 

BRADESCO SAÚDE S/A. A parte promovente alega, em síntese, ser 

beneficiária do plano de saúde da empresa promovida, na modalidade 

“Seguro Coletivo Patrocinador”, contrato n.º 8760060006, apólice n.º 419, 

tendo aderido ao referido contrato em 20.8.1993, o qual prevê cobertura 

para os seguintes segurados: José Celso Dorilêo Leite, Eliane Silveira 

Garcia Leite, José Celso Dorilêo Leite Filho, João Vitor Garcia Leite, 

Ponciana Augusta da Silveira Garcia e Adriana Maria Silveira Garcia. 

Enfatiza que, a partir do ano de 2004, a parte reclamada passou a efetivar 

alterações contratuais desproporcionais, em dissonância com as 

garantias estabelecidas pela Lei n.º 9.656/98. Na linha do seu arrazoado, 

relata, a parte autora, que, “no ano em que completou 59 anos de idade, 

primeiramente o plano reajustou os valores de R$ 283,72 para R$ 329,80, 

ou seja, aumentou 16,24%; já no mês em que completou 59 anos, 12/2005, 

ela se viu surpreendida com o reajuste de 113,50%, ou seja, aumentou de 

R$ 329,80 para R$ 704,12, valor ainda maior que os abusivos 100,62% 

presente na tabela da Carta-Oferta de Adaptação”. Acrescenta, ainda, 

que, “fazendo uma comparação com o regramento do contrato inicial, item 

14.3, é como se, desde os 59 anos de idade, a segurada estivesse 

pagando como se já contasse com 81 anos1 (81-59= 22 anos x 5%= 

110%). Como o pagamento é realizado mensalmente, é facilmente 

perceptível a gigantesca margem de lucro obtida pelo plano desde então, 

ainda mais se for considerado que a expectativa de vida do brasileiro no 

ano do aditamento do contrato2 foi ultrapassada (e muito!) com esse 

cálculo abusivo, notadamente parcial e subjetivo”. Ressalta, também, que, 

à vista do ocorrido e, temendo a rescisão contratual por não ter condições 

financeiras para custeá-lo, realizou diversas reclamações administrativas. 

Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do impasse. Em face 

dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte promovente, dentre 

outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) a) seja 

concedida a tutela antecipada de urgência, inaudita altera parte, para o fim 

de determinar à parte ré que revise o índice de reajuste do mês em que a 

requerente completou 59 anos, com o parâmetro de 30%, conforme 

julgados do TJMT, ou o que Vossa Excelência determinar, passando a 

mensalidade do plano de R$ 316,89 para R$ 411,96, e a partir daí aplicado 

os índices que foram utilizados subsequentes para o cálculo do valor 

atual, conforme tabela de reajustes da ANS, fornecendo o boleto para 

pagamento com vencimento na data de 20/04/2020, no valor de R$ 

1.370,16 (tabela 1), ou o valor determinado por esse r. juízo; b) Caso 

Vossa Excelência entenda que o índice de reajuste do mês em que a 

requerente completou 59 anos, seja nos moldes do julgado da Turma 

Recursal 1ª Turma Provisória, Recurso Inominado n ° 

0011071-52.2019.811.0001, datado de 07/11/2019, mesmo contrato da 

requerente, que a parte ré revise o índice de reajuste do mês em que a 

requerente completou 59 anos, com o parâmetro de 45,66%, passando a 

mensalidade do plano de R$ 316,89 para R$ 461,58, e a partir daí aplicado 

os índices que foram utilizados subsequentes para o cálculo do valor atual 

conforme tabela de reajustes da ANS, fornecendo o boleto para 

pagamento com vencimento na data de 20/04/2020, no valor de R$ 

1.535,17 (tabela 2); (...) e) determinar multa diária no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para o caso de não cumprimento da decisão judicial por 

parte da ré”. É o que merece ser relatado. DECIDO. Prepositivamente, 

observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais não tratam, 

especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a requerida pela 

parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, de forma 

subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que compatíveis com 

as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 

84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 
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84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou 

não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento. § 1º A conversão da obrigação em perdas e danos 

somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a 

tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. § 2º 

A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, 

do Código de Processo Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da 

demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é 

lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, 

citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor 

multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for 

suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o 

cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela específica ou para a obtenção 

do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas 

necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e 

pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de 

requisição de força policial”. Por sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, 

que: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado a essas normas, 

o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova redação – XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como dantes narrado, 

a parte autora alega, em suma, que a empresa reclamada realiza, desde o 

ano de 2004, alterações contratuais abusivas, em desconformidade com a 

Lei n.º 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de 

assistência à saúde, bem como afirma temer a rescisão contratual por não 

ter condições financeiras para mantê-lo. Pede, pois, liminarmente e em 

síntese, como transcrito alhures: “(...) a) seja concedida a tutela 

antecipada de urgência, inaudita altera parte, para o fim de determinar à 

parte ré que revise o índice de reajuste do mês em que a requerente 

completou 59 anos, com o parâmetro de 30%, conforme julgados do TJMT, 

ou o que Vossa Excelência determinar, passando a mensalidade do plano 

de R$ 316,89 para R$ 411,96, e a partir daí aplicado os índices que foram 

utilizados subsequentes para o cálculo do valor atual, conforme tabela de 

reajustes da ANS, fornecendo o boleto para pagamento com vencimento 

na data de 20/04/2020, no valor de R$ 1.370,16 (tabela 1), ou o valor 

determinado por esse r. juízo; b) Caso Vossa Excelência entenda que o 

índice de reajuste do mês em que a requerente completou 59 anos, seja 

nos moldes do julgado da Turma Recursal 1ª Turma Provisória, Recurso 

Inominado n° 0011071-52.2019.811.0001, datado de 07/11/2019, mesmo 

contrato da requerente, que a parte ré revise o índice de reajuste do mês 

em que a requerente completou 59 anos, com o parâmetro de 45,66%, 

passando a mensalidade do plano de R$ 316,89 para R$ 461,58, e a partir 

daí aplicado os índices que foram utilizados subsequentes para o cálculo 

do valor atual conforme tabela de reajustes da ANS, fornecendo o boleto 

para pagamento com vencimento na data de 20/04/2020, no valor de R$ 

1.535,17 (tabela 2); (...) e) determinar multa diária no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para o caso de não cumprimento da decisão judicial por 

parte da ré”. Todavia, da análise das razões expostas e dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a antecipação 

de tutela específica se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição 

sumária, porquanto, a despeito da aparente relevância do fundamento 

invocado, as alegações estão fundadas em informações unilaterais da 

parte autora, o que torna temerária a concessão da providência 

reclamada. Prudente, pois, o aguardo da formação do contraditório e da 

dilação probatória. Isso porque, conforme irrompe das normas legais, o 

deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento 

probatório apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo 

seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o 

convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a existência de 

prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo 

acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, autoriza o 

deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não 

preenchidos no presente caso. Além disso, a despeito da argumentação 

expendida pela parte promovente, não há como apreciar a liminar 

requestada sem incursionar no mérito da questão, o que é defeso, nesta 

oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente introdutória do 

processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em sentença. Em 

conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação 

posta, verifico que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante às pretensões da parte 

promovente. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. 

Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016631-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AIDIL PAULA PEREIRA SERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MBM SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016631-21.2020.8.11.0001. 

AUTOR: AIDIL PAULA PEREIRA SERRA REQUERIDO: MBM SEGURADORA 

SA Vistos, etc. Trata-se de “Ação declaratória de inexistência de débito 

c/c reparação de DANOS MATERIAIS E MORAIS COM pedido de liminaR”, 

ajuizada por AIDIL PAULA PEREIRA SERRA em face de MBM 

SEGURADORA SA. A parte promovente alega, em síntese, que é 

pensionista das Forças Armadas e, afirma que o desconto no valor de R$ 

99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos), efetuado em sua folha 

de pagamento, pela empresa promovida, é indevido, pois desconhece o 

suposto contratado celebrado entre as partes. Esclarece que as 

deduções realizadas, dantes mencionadas, ocorrem desde o mês de 

novembro/019, sendo assim, até a propositura da presente demanda, 

totaliza o importe de R$ 499,50 (quatrocentos e noventa e nove reais e 

cinquenta centavos). Relata, a parte autora, que, com ajuda de seus 

familiares, “diligenciaram na internet e descobriram os dados da empresa e 

que é uma seguradora e assim buscam cancelar e bloquear os débitos, 

pois não tem nem quer ter QUALQUER QUE SEJA SERVIÇOS OU SEGURO 

ou ainda PRODUTOS DA REFERIDA EMPRESA, ainda mais diante de tal 

situação, inesperada”. Acrescenta, ainda, que jamais solicitou a referida 

contratação e, em razão disso, realizou diversas reclamações 

administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 01 – 

Seja deferida a liminar para que seja determinado, a empresa Promovida e 

também seja oficiado diretamente ao Centro de Pagamento do Exército 

CPex, situado no Quartel General do Exército (QGEx), Bloco I, 4º andar, 

Setor Militar Urbano, CEP 70.630-904 – Brasília-DF, a ordem de ABSTER de 

descontar ou deduzir dos rendimentos MENSAIS da Promovente o valor de 

R$ 99,90 (noventa e nove reais), bem como se abstenha de efetuar 

qualquer cobrança em face da mesma, no prazo de 48 horas, sob pena de 

multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência (art. 461 e ss. do CPC), 

POIS A PROMOVENTE DESCONHECE TOTALMENTE A PROMOVIDA; (...)” É 

o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das 

circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. Isso porque 

se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, 

que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, 

ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 
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risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tendo como base 

o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC e 5º, da Lei 9.099/95) e 

considerando que a prova da existência da dívida somente pode ser feita 

pela parte promovida, concluo que esse fator é suficiente para evidenciar 

a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, nesta fase processual, 

não há outros elementos documentais disponíveis à parte promovente que 

poderiam contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos a seu favor. Além disso, as declarações da parte 

autora, na hipótese, até que se prove o contrário, merecem crédito, o que 

autoriza a antecipação da tutela específica, para que não ocorra dano de 

difícil reparação. Por outro lado, as medidas pleiteadas, quais sejam, para 

abster de cobrar e, também, efetuar os descontos na folha de pagamento 

da parte autora, não trarão nenhum prejuízo à empresa promovida, visto 

que tais determinações não representam perigo de irreversibilidade, já que 

essas providências poderão ser efetivadas, normalmente, após a 

sentença ou mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte 

reclamada, situação em que não se aplica o óbice do § 3º, do artigo 300, 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, porque preenchidos os 

requisitos legais, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada, para 

determinar que a parte promovida, na forma do peticionado, 

ABSTENHA-SE “de descontar ou deduzir dos rendimentos MENSAIS da 

Promovente o valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais), bem como se 

abstenha de efetuar qualquer cobrança em face da mesma, no prazo de 

48 horas”, no tocante aos descontos questionados nos presentes autos, 

dantes relatado, até o deslinde desta demanda ou ulteriores deliberações. 

Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento parcial. 

Ainda, antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento 

no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida esse encargo. Por fim, ante os motivos 

expostos, oficie-se ao CPEx – Centro de Pagamento do Exército, visando 

às providências cabíveis. Para aclarar e dissipar eventuais dúvidas, 

instrua o expediente com cópia da inicial e desta decisão. Cite-se. 

Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016674-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SIQUEIRA DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN OAB - MT28065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

JN VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016674-55.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIEGO SIQUEIRA DOMINGUES REQUERIDO: JN VEICULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”, ajuizada por DIEGO SIQUEIRA 

DOMINGUES em face de JN VEICULOS LTDA e FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA. A parte promovente alega, em síntese, que é proprietária 

do veículo da marca Ford, modelo Ford/KA SE, cor branca, placa QCI 

0669, CHASSI n.º 9BFZH54S6K8295317, ano 2018/2019. Esclarece que, 

no dia 13.3.020, foi ao estabelecimento da primeira empresa promovida (JN 

VEÍCULOS LTDA), em observância aos termos condicionais da garantia, 

proceder à revisão de 20.000km e 30.000km, ocasião em que efetuou o 

pagamento de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) pelo serviço 

prestado. No entanto, segundo narrado pela parte autora, ao sair do local, 

um funcionário da primeira parte requerida (JN VEÍCULOS LTDA) entrou 

em contato noticiando-lhe que o veículo apresentava um barulho, devendo, 

com isso, retornar para uma nova avaliação. Em razão desse apontamento 

técnico, o automóvel permaneceu por 15 (quinze) dias em análise para 

envio de informações à fábrica. Relata, ainda, que: “o funcionário que 

atende por nome de “Héber”, informou que o veículo apresentou desgaste 

na parte superior do motor por lubrificação, ainda, que encontrava 

dificuldade de autorização pela segunda Requerida para os reparos por 

não reconhecer a regularização da garantia efetuada pela primeira 

Requerida, mesmo que a prática considerada “oficial” até aquele momento. 

Assim, o funcionário propôs o uso do veículo pelo Requerente e que este 

aguardasse a autorização, liberação e envio da peça necessária para o 

concerto ser enviada pela segunda Requerida FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA”. Ressalta, a parte requerente, que levou seu veículo 

novamente à primeira parte promovida (JN VEÍCULOS LTDA), entrementes, 

até a propositura da presente demanda, não teve resposta acerca do 

conserto. Acrescenta, ademais, que lhe foi solicitado, pela primeira 

requerida, o encaminhamento de um pedido administrativo dirigido à 

segunda empresa reclamada (FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA), a 

fim de pugnar pela liberação da peça de estilo. Acrescenta que: “é 

funcionário da empresa DSS Serviços de Tecnologia da Informação, 

presta serviços ao CIOSP – Centro Integrado de Operações de Segurança 

Pública que atende ligações dos números de urgência e emergência 190 

(Polícia Militar), 191 (Polícia Rodoviária Federal), 192 (SAMU) e 193 

(Bombeiros), ou seja, atividade essencial” e, também, “trabalha com 

aplicativo de transporte individual remunerado de passageiros, a fim de 

complementar o salário mensal de apenas R$ 1.008,00 (um mil e oito 

reais); outra atividade essencial reconhecida por decretos municipais e 

estaduais”. À vista do ocorrido, conclui sua narrativa, afirmando que, pela 

falta dos rendimentos advindos da atividade de “transporte de 

passageiros”, passou a atrasar as mensalidades do consórcio veicular e, 

justamente por isso, tem recebido sucessivas ligações de cobrança. Em 

face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte promovente, dentre 

outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) c) Que 

deferido pedido de concessão Tutela Urgência, consubstanciada na 

determinação de que os Requeridos procedam: 1.imediata autorização de 

reparação dos danos causados pela falha na prestação do serviço; 

2.envio imediato dos insumos necessários ao concerto do automóvel; 

3.liberação e entrega do automóvel ao Requerente, sob pena de multa 

diária a ser arbitrada por este douto Juízo. (...)” É o que merece ser 

relatado. DECIDO. Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos 

Juizados Especiais não tratam, especificamente, sobre as tutelas de 

urgência, como a requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, 

devem ser utilizadas, de forma subsidiária, as normas aplicáveis à 

espécie, desde que compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 

9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do 

Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por 

objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A 

conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se 

por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz 

poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5º Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por 

sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão”. Aliado a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” (nova redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub 

examen, como dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que devido 
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à demora no conserto de seu veículo, pelas empresas reclamadas, não 

recebe o rendimento do trabalho como motorista de aplicativo, motivo pelo 

qual não tem condições financeiras de pagar o consórcio pertinente e 

recebe ligações de cobranças. Pede, pois, liminarmente e em síntese, 

como transcrito alhures: “(...) c) Que deferido pedido de concessão Tutela 

Urgência, consubstanciada na determinação de que os Requeridos 

procedam: 1.imediata autorização de reparação dos danos causados pela 

falha na prestação do serviço; 2.envio imediato dos insumos necessários 

ao concerto do automóvel; 3.liberação e entrega do automóvel ao 

Requerente, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este douto Juízo. 

(...)” Todavia, da análise das razões expostas e dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a antecipação 

de tutela específica se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição 

sumária, porquanto, a despeito da aparente relevância do fundamento 

invocado, as alegações estão fundadas em informações unilaterais da 

parte autora, o que torna temerária a concessão da providência 

reclamada. Prudente, pois, o aguardo da formação do contraditório e da 

dilação probatória. Isso porque, conforme irrompe das normas legais, o 

deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento 

probatório apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo 

seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o 

convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a existência de 

prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo 

acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, autoriza o 

deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não 

preenchidos no presente caso. Além disso, a despeito da argumentação 

expendida pela parte promovente, não há como apreciar a liminar 

requestada sem incursionar no mérito da questão, o que é defeso, nesta 

oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente introdutória do 

processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em sentença. Em 

conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação 

posta, verifico que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante às pretensões da parte 

promovente. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. 

Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo às partes promovidas esse encargo. Citem-se. 

Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013122-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE AMARANTE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013122-19.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: BENEDITA DAS GRACAS PEREIRA EXECUTADO: DARLENE 

AMARANTE DOS SANTOS Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da lei nº 9.099/95. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se 

de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, na qual, frustrada a 

citação da parte ré, consoante se verifica no AR de ID nº 28640182, a 

parte autora foi intimada para manifestação, conforme se verifica na 

intimação de ID nº 29111650, deixando transcorrer in albis o prazo 

assinalado pelo juízo. Conforme art. 319, II do CPC, a petição inicial deve 

conter, além da qualificação das partes, o endereço correto da parte ré 

para que a citação possa ser realizada, além do que o § 4º do art. 53 da 

Lei nº 9.099/95 determina que, não sendo encontrado o devedor, o 

processo será extinto. Tendo em vista que a parte autora foi intimada e se 

manteve inerte, imperioso é o indeferimento da petição inicial, de acordo 

com o que disciplina o art. 321, § único, também do CPC. Ante ao exposto 

e fundamentado, OPINO por indeferir a petição inicial e por JULGAR 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, 

do CPC c/c art. 53, § 4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ANDRE FURIA VIANNA OAB - MT7433-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1001864-75.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO Polo Passivo: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. DA PRIORIDADE DO TRÂMITE PROCESSUAL Antes 

de adentrar ao mérito processual, observo que o Autor conta com 77 anos 

de idade, sendo idos, na forma da lei 10.741/03, razão pela qual o Douto 

Magistrado já reconhecer o seu direito à prioridade de tramitação 

processual, na oportunidade em que se enfrentou a tutela antecipada 

(Mov. 28214941), o que OPINO por ratificar, consoante garantido pelo 

artigo 71 da aludida lei, bem como assegurado pelo artigo 1.048 do 

CPC/15. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o valor 

da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o 

artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais (R$ 

12.000,00), e dos valores cuja inexistência o Autor pretende declarar (R$ 

810,37 + 767,82 = 1.578,19). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa 

em R$ 13.578,19 (treze mil e quinhentos e setenta e oito reais e dezenove 

centavos). DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Sem preliminares 

a serem enfrentadas. NO MÉRITO, da análise do processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para a formação do convencimento motivado do artigo 371 

do NCPC, uma vez que os fatos aqui discutidos seriam facilmente 

comprovados mediante prova documental, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de se tratar de relação de consumo, 

nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, está patente a hipossuficiência do 

consumidor, e a maior aptidão da Ré à provar o insucesso da demanda, do 

que àquela a demonstrar a sua procedência. Justamente por isso, o Douto 

Magistrado, à Mov. 28214941, já deferiu a inversão do ônus da prova, em 

favor do Autor, o que OPINO por ratificar nesta oportunidade, nos termos 

art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta pelo Autor, em desfavor 

da Ré. Em síntese, o Autor sustenta ser titular da Unidade Consumidora nº 

6/289265-1, e que as faturas dos meses de Dezembro/2019 e 

Janeiro/2020, nos valores respectivos de R$ 810,37 (oitocentos e dez 
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reais e trinta e sete centavos), e R$ 767,82 (setecentos e sessenta e sete 

reais e oitenta e dois centavos), estariam muito além da sua média de 

consumo, sem qualquer justificativa plausível. Pleiteia pela suspensão das 

aludidas cobranças, com a respectiva readequação, bem como pelo 

reconhecimento dos danos morais. À Mov. 28214941, pelo Douto 

Magistrado, foi deferida a tutela para que a Ré se abstivesse de 

interromper a energia, ou de negativar o nome do Autor, em razão dos 

fatos, bem como para suspender a cobrança das faturas discutidas, sob 

pena de multa fixa, arbitrada na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Oportunizada a conciliação (Mov. 29863503), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. À Mov. 

30177939, a Ré apresentou defesa tempestiva, salientando a regularidade 

das cobranças, que refletiriam a variação normal de consumo. Pois bem. 

Diante da alegada inversão probatória, que nada mais é do que técnica de 

julgamento, caberia à Ré provar a veracidade de seus alegações, seja na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. No caso em comento, tem-se que a 

irresignação da Autora diz respeito à imputação pela Ré de duas faturas 

nos valores de R$ 810,37 (oitocentos e dez reais e trinta e sete 

centavos), e R$ 767,82 (setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e 

dois centavos), que estariam fora de sua média de consumo. Apesar da 

Ré asseverar a regularidade de sua conduta, não há qualquer documento 

que assim ateste. Ora, da análise das faturas do Autor, correspondentes 

aos meses anteriores à Dezembro/2019, temos uma constância normal de 

faturamento, e em valores bem inferiores aos ora discutidos. Senão 

vejamos um quadro dos valores pagos pelo Autor nesse período, 

consoante extrato de Mov. 28167193: FEVEREIRO/2019 R$ 90,34 (Mov. 

28167193, p. 01) MARÇO/2019 R$ 91,83 (Mov. 28167193, p. 02) 

ABRIL/2019 R$ 96,99 (Mov. 2816793, p. 03) MAIO/2019 R$ 103,45 (Mov. 

2816793, p. 04) JUNHO/2019 R$ 103,79 (Mov. 2816793, p. 05) 

JULHO/2019 R$ 103,49 (Mov. 2816793, p. 06) AGOSTO/2019 R$ 104,96 

(Mov. 2816793, p. 07) SETEMBRO/2019 R$ 106,26 (Mov. 2816793, p. 08) 

OUTUBRO/2019 R$ 105,39 (Mov. 2816793, p. 09) NOVEMBRO/2019 R$ 

117,26 (Mov. 2816793, p. 10) DEZEMBRO/2019 R$ 810,37 (Mov. 

28167194, p. 01) JANEIRO/2020 R$ 767,82 (Mov. 28167194, p. 02) 

Vislumbra-se que a diferença de cobrança entre o mês de Novembro/2019 

e Dezembro/2020, representa o valor de R$ 693,11 (seiscentos e noventa 

e três reais e onze centavos), o que, em hipótese alguma, pode ser 

considerada variação normal de consumo. A Ré não apresentou qualquer 

argumento plausível para subsidiar as cobranças nos valores 

perpetrados, quase oito vezes maiores do que a média normal de 

consumo do consumidor. As condutas da Ré, portanto, violam o artigo 6º, 

III, IV, VI e IX do CDC, pois não há informações adequadas e claras sobre 

os fatos, mas sim, um método comercial coercitivo e desleal, uma 

verdadeira prática abusiva imposta na prestação de serviço, que lhe 

causa danos patrimoniais, e compromete a adequada e eficaz prestação 

do serviço. O Autor fica refém da cobrança de valores aleatórios pela Ré, 

sem ter a segurança do que, efetivamente vem pagando, e se o valor 

cobrado, estaria refletindo, exatamente no consumido. Logo, a cobrança 

em valor excessivo, fora da média de consumo anterior da unidade 

consumidora, não possui o condão de imputar a obrigação ao consumidor 

quanto ao pagamento, porquanto constitui elemento probatório de intensa 

fragilidade. É a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de 

provar que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva 

da consumidora, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos 

necessários à comprovação de suas alegações, o que não verifico nos 

presentes autos, nos quais a Ré se defendeu de maneira genérica, sem 

acostar aos autos qualquer documento que atestasse a regularidade das 

cobranças. Frise-se, que a responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não 

tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados ao Autor. Em casos semelhantes, 

já decidiu a jurisprudência pátria: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

– CONTAS DE CONSUMO DESPROPORCIONAIS À MÉDIA DA UNIDADE – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DA 

REGULARIDADE DO MEDIDOR OU DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA 

FÁTICA A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO E DESPROPORCIONAL DO 

CONSUMO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS COM 

DETERMINAÇÃO DE REVISÃO COM BASE NA MÉDIA ARITMÉTICA DOS 

DOZE MESES ANTERIORES E CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CONSISTENTE EM INSPEÇÃO E REPAROS NO LOCAL NO QUE SE REFERE 

AOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA 

PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. 

(PAYLOVSKY, Fernando Awensztern. Recurso inominado n. 

0005162-88.2018.8.26.0278. J. em 21 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Maio 2019.) Assim, uma vez que não há 

prova suficiente que demonstre a legalidade das cobranças, ou da 

contribuição específica do Autor para tal, OPINO por declarar a 

inexistência dos débitos ora discutidos, relativos aos meses de 

Dezembro/2019 e Janeiro/2020, nos valores de R$ 810,37 (oitocentos e 

dez reais e trinta e sete centavos), e R$ 767,82 (setecentos e sessenta e 

sete reais e oitenta e dois centavos). Para efetividade da prestação 

jurisdicional, OPINO por tornar definitiva a tutela concedida à Mov. 

28214941, para determinar à Ré que cesse as cobranças dos valores 

acima discriminados, e que, no prazo de 10 dias úteis, proceda ao 

refaturamento das mesmas, para a média aritmética de consumo do Autor, 

relativa aos últimos doze meses, anteriores à Dezembro/2019, sob pena 

de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). DA 

ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano moral, tem-se que o 

mesmo representa uma “lesão a um interesse que visa a satisfação ou 

gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade ou nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 645.). Neste 

caso específico, em relação ao dano moral, entendo que os mesmos são 

devidos, ante a submissão do consumidor à situação vexatória de se ver 

cobrado por valores não consumidos, e ter de ingressar com ação para 

questionar faturas abusivas, para evitar a interrupção do fornecimento de 

energia. E isso mesmo após ter efetuado reclamação administrativa, sem 

qualquer atendimento qualitativo por parte da Ré. Senão vejamos: Dano 

moral. Erro da empresa fornecedora de energia em cobrar a autora em 

valores inexistentes. Inversão do ônus da prova – fornecedora não 

comprova qualquer escusa a não se punir o comportamento desidioso. 

Dano moral. Arbitramento de valor razoável. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos. (CAMPOS, Gustavo de Castro. Recurso inominado 

n. 0003631-94.2016.8.26.0129. J. em 16 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Maio 2019.) Assim, a cobrança, nos 

moldes formulados, demonstra a tentativa da Ré em impor ao consumidor a 

sua superioridade econômica, tornando-se vítima da má prestação de 

serviço, e submisso às suas vontades, razão pela qual OPINO por 

reconhecer o dano moral in re ipsa. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na 

causadora do mal, a fim de dissuadi-la de novo atentado. Sob esses 

argumentos, entendo que o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é valor 

condizente com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o 

enriquecimento ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas 

desídias da Ré. Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias 

apresentadas por ambas as partes, sem preliminares a serem 

enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 

13.578,19 (treze mil e quinhentos e setenta e oito reais e dezenove 

centavos), com determinação à r. Secretaria para que proceda à 

retificação junto ao sistema PJE. 2. OPINO por reconhecer e ratificar a 

necessidade de trâmite processual prioritário, consoante garantido pelo 

artigo 71 da aludida lei, bem como assegurado pelo artigo 1.048 do 

CPC/15. 3. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados 

pelo Autor, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação 

de consumo, e ratificar a inversão do ônus da prova em seu favor, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO por tornar definitiva a tutela 

concedida à Mov. 28214941, para determinar à Ré que cesse as 

cobranças dos valores acima discriminados, e que, no prazo de 10 dias 

úteis, proceda ao refaturamento das mesmas, para a média aritmética de 

consumo do Autor, relativa aos últimos doze meses, anteriores à 

Dezembro/2019, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 
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2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO por declarar a inexistência dos débitos 

ora discutidos, relativos aos meses de Dezembro/2019 e Janeiro/2020, 

nos valores de R$ 810,37 (oitocentos e dez reais e trinta e sete 

centavos), e R$ 767,82 (setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e 

dois centavos). 6. OPINO por tornar definitiva a tutela concedida à Mov. 

28214941, para determinar à Ré que cesse as cobranças dos valores 

acima discriminados, e que, no prazo de 10 dias úteis, proceda ao 

refaturamento das mesmas, para a média aritmética de consumo do Autor, 

relativa aos últimos doze meses, anteriores à Dezembro/2019, sob pena 

de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 7. 

OPINO por reconhecer os danos morais, de responsabilidade da Ré, por 

CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização ao Autor, que OPINO por 

arbitrar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde a citação (21/01/2020 – Mov. 28391035), e a 

correção monetária a partir da homologação deste projeto de sentença, 

pela Douta Magistrada. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008713-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLY CRISTINY NEVES RORIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1008713-97.2019.8.11.0001 Autora: 

ISABELLY CRISTINY NEVES RORIZ Ré: GOL LINHAS AÉREAS S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA REVELIA - DO PEDIDO PELA 

REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA A Ré, embora pessoalmente 

citada/intimada para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 04/11/2019 (Mov. 26346225), não o fez, sequer justificou, 

previamente, sua ausência, consoante se depreende da ata de Mov. 

25760429. À Mov. 25868048, dois dias após a solenidade, a Ré pleiteou 

pela redesignação, em tese por não ter sido citada/intimada com a 

antecedência de 20 (vinte) dias, prevista no artigo 334 do CPC/15. De 

início, deve-se deixar claro que a citação se deu em 15/10/2019, e não em 

28/10/2019, como quer fazer crer a Ré. E isso é claro da análise do AR de 

Mov. 26346225. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o 

artigo 334 do CPC/15, não se aplica aos juizados especiais, principalmente 

pelos critérios da simplicidade e celeridade, preconizados no artigo 2º da 

Lei n. 9.099/95. Senão vejamos: Recurso Inominado. Revelia decretada em 

grau de origem. Recorrente que pretende a aplicação do prazo mínimo de 

20 dias, estabelecido no art. 334 do CPC. Impossibilidade. O Juizado 

Especial é regido por um microssistema próprio, ao qual se aplicam os 

dispositivos do CPC de forma subsidiária e desde que não conflitam com 

os princípios gerais do juizado. Não é este, certamente, o caso do artigo 

334 do referido diploma. Revelia bem reconhecida. Sentença mantida. 

Recurso não provido. (FARQUI, Thomaz Corrêa. Recurso inominado n. 

1011689-87.2019.8.26.0477. J. em 06 Mar. 2020. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 11 Abr. 2020.) Dessa feita, como a Ré foi 

citada/intimada com prazo razoável para o comparecimento à audiência, e 

não apresentou qualquer justificativa prévia à sua ausência, OPINO por 

indeferir o pedido pela redesignação da solenidade, formulado à Mov. 

25868048. Por conseguinte, o artigo 20 da lei nº 9.099/95 estabelece que 

o não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, culmina na reputação da veracidade 

dos fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz. Sob esse contexto, OPINO por reconhecer a revelia da 

Ré, e por aplicar os seus efeitos, consoante artigo 344 do CPC/15. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares suscitadas pela 

Ré, que, inclusive, foi reconhecida revel nos autos. NO MÉRITO, da análise 

do processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, posto que, a 

regularidade da prestação de serviço seria facilmente comprovada por 

provas documentais, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da 

lide, conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso 

em comento deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do 

Consumidor, já que Autora e Ré se amoldam aos conceitos de consumidor 

e fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, 

nesse sentido, entende a jurisprudência pátria quanto à relação de 

consumo existente entre as partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao 

transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. 

Procedimento do Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 

19 Out. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da 

Autora, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus 

probatório, o que desde já OPINO por deferir, em favor da Autora, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se 

de ação de reparação por danos morais. O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento em problemas enfrentados no Voo 1093, 

que partiria do aeroporto Carlos Jobin, no Rio de Janeiro/RJ, com destino à 

Cuiabá/MT, com uma conexão no aeroporto de Guarulhos/SP. Segundo a 

Autora, o aludido voo estava previsto decolar às 08:00 da manhã, e 

aportar ao destino final às 11h:10. No entanto, que a Ré redirecionou o 

voo para o aeroporto Santos Dumond, no Rio de Janeiro, e mudou a 

conexão, dessa vez para Brasília/DF, aportando em Cuiabá/MT, tão 

somente às 16:40, com mais de cinco horas de atraso. Pleiteia, assim, pela 

indenização em danos morais. Oportunizada a conciliação (Mov. 

257960429), a Ré se tornou revel. Pois bem. Da análise dos Autos, tem-se 

que é incontroverso que o voo, inicialmente contratado para aportar no 

destino final às 11:10 do dia 14/12/2018 (Mov. 24143673), somente o fez 

às 16:40 (Mov. 24143674), ou seja, com mais 05 horas de atraso. E, ainda, 

com mudança no trajeto inicialmente contratado. Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. A Companhia Aérea que se dispõe à prestar o 

serviço de transporte, deve zelar pela segurança dos seus passageiros, 

e pela observância dos horários estabelecidos, posto que imprescindíveis 

para a aquisição das passagens. No caso em tela, observa-se que a Ré 

não logrou êxito em demonstrar as reais razões para o atraso do voo, e 

mudança no itinerário, sequer demonstrou efetivamente, a prestação de 

informações claras e precisas, ou suporte à consumidora. Restou 

comprovado, na realidade, que a Ré prestou um serviço deficiente, com 

submissão da consumidora à atrasos e mudanças de aeroportos, 

demonstrando, claramente, a falha na prestação de serviços. Da análise 

dos fatos, vê-se que a Autora foi vítima de uma prestação de serviço 

desidiosa, que fez com que a mesma fosse submetida a um atraso 

considerável do horário inicial aprazado de chegada. Em momento algum, 

viu-se condutas da Ré para esclarecer à consumidora, na oportunidade, 

exatamente o que estava ocorrendo em relação ao voo, deixando de 

observar o ônus probatório que lhe é peculiar, consoante artigo 373, II do 

CPC/15, pois não apresentou provas desconstitutivas, modificativas ou 

extintivas do direito da Autora. Portanto, a falta de assistência adequada à 

passageira, com o atraso incontroverso para chegar ao destino final, e, 

ainda, a falta de informações concretas pelos prepostos da ré, configura 

falha na prestação dos serviços, e ato ilícito, nos termos dos artigos 186 

do Código civil, c/c 14, caput, do CDC, quando viola a dinâmica do direito 

do consumidor, deixando de atender às suas necessidades, o que 

representa violação do artigo 6º, I, II, III, IV e VI do CDC. Viola, ainda, a Res. 

400 da ANAC, em especial as suas obrigações quando do atraso de voo, 

preconizadas nos artigos 20 e 21, e seus incisos, ao passo que não se 

viu nos autos comportamento da Ré quanto à informações precisas e 
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imediatas à Autora, conforme exige o artigo 26, III da aludida resolução. 

Ressalta-se que o atraso foi de quase 5 horas, período que, em momento 

algum, pode ser considerado como razoável. Caracterizada, então, a má 

prestação de serviço por parte da Ré, que não logrou êxito em comprovar 

fatos para se eximir de sua responsabilidade. Ultrapassada essa nuance, 

devemos analisar os danos morais propriamente ditos, principalmente em 

harmonia ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, e ao 

artigo 5º, V e X da Constituição Federal. No caso em tela, não se pode 

deixar de reconhecer o sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos 

serviços por parte da Ré, não só pela frustração da expectativa da autora 

em aportar no destino no horário aprazado, o que faz presente o nexo 

causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

Responsabilidade Civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 71.) 

Consequentemente, RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, pois, 

indubitavelmente ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando 

efetiva lesão à personalidade. Entendo, ainda, que não que prevalecer a 

tese de mero dissabor, principalmente considerando a angústia sofrida 

pela Autora com a sensação de desprezo causada pelo atraso do voo, 

mudança de itinerário, e falta de assistência moral. E assim tem decidido a 

jurisprudência pátria: Indenização por dano moral – atraso de 

aproximadamente 5 horas em voo nacional –revelia da ré - presunção de 

veracidade dos fatos afirmados na inicial de que houve tratamento 

desrespeitoso da tripulação, que impôs à autora que aguardasse por 

cinco horas dentro da aeronave, em solo, com ar condicionado desligado, 

sem possibilidade de se alimentar, por sofrer de restrição decorrente de 

doença celíaca - embora a autora não tivesse solicitado alimentação 

especial quando adquiriu o bilhete, não contava com o atraso que ocorreu 

em razão de problemas técnicos - transtorno experimentado ultrapassou a 

esfera do aborrecimento - dano moral majorado. (REGINATO, Ediliz Claro 

de Vicente. Recurso inominado n. 1066454-46.2017.8.26.0002. J. em 14 

Dez. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 11 Abr. 2020.) Revelia 

da requerida. Atraso de voo. Responsabilidade objetiva da ré. Fortuito 

interno. Falha da empresa configurada. Dano moral sofrido pelo autor em 

virtude de angústia e dos transtornos com o ocorrido (perda da conexão), 

além do descaso e falta de assistência da ré. Valor que comporta 

majoração para R$ 5.000,00, considerando os critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e para desestimular ocorrência semelhante. Dano 

material provado, de acordo com os documentos juntados. Necessidade 

de reparação integral (e não apenas parcial) do prejuízo sofrido pelo autor 

com a conduta inadequada e ineficiente da ré (gastos não planejados com 

voo perdido, passagens de trem, táxi, alimentação e óculos perdido na 

aeronave). Recurso inominado do autor parcialmente provido. (VIEIRA, 

C l a u d i a  C a p u t o  B e v i l a c q u a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

0015380-25.2017.8.26.0016. J. em 19 Set. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 11 Abr. 2020.) Portanto, resta claro o dever 

da Ré em prestar um serviço de qualidade, e não ter submetido a Autora 

ao atraso para aportar ao destino final. Situação que foge completamente 

da esfera do mero dissabor. Assim, OPINO por reconhecer os danos 

morais na modalidade in re ipsa, e condenar a Ré à ressarci-los. DA 

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS Provada a ofensa e o dano moral, 

sua reparação é impositiva, na forma dos art. 944 e seguintes do Código 

Civil. Para o arbitramento dos valores, é imprescindível conjugar alguns 

critérios, como a situação econômica da lesada, a intensidade do 

sofrimento, a gravidade da conduta e as circunstâncias que envolvem o 

caso. Nesse sentido, considerando o comportamento das partes e as 

provas produzidas aos autos por ambas as partes, entendo que a fixação 

do quantum indenizatório em R$ 6.000,000 (seis mil reais), é suficiente 

para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Valor que guarda correspondência com a gravidade do fato e 

do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade, representando um equilíbrio que não significa enriquecimento 

ilícito à vítima, e representa à Ré um impacto suficiente para impedi-la de 

reiterar o aludido comportamento no mercado de consumo. Isso posto, 

consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as versões 

dos fatos trazidas por ambas as partes: 1. NO MÉRITO, OPINO pelo 

reconhecimento da revelia da Ré, nos termos dos artigos 344 do CPC/15 e 

20 da lei nº 9.099/95. 2. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, 

quanto à redesignação de audiência de conciliação. 3. OPINO pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pela Autora, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre 

as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. 4. Comprovados o ato ilícito, o dano, e o 

nexo causal que os une, OPINO por reconhecer a falha na prestação do 

serviço pela Ré, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), à título de danos morais in re ipsa, como medida 

de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação 

(15/10/2019 – Mov. 26346225), e a correção monetária a partir da 

homologação da presente, pela Douta Magistrada. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1017486-34.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: DAGMAR BONFIM Polo Passivo: JM PASCOAL ME PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições 

financeiras de quaisquer das partes, para arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DA ANÁLISE DO 

MÉRITO Sem preliminares suscitadas. NO MÉRITO, verifico que o feito se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para a formação do convencimento motivado do artigo 371 

do NCPC, como a própria audiência de instrução, uma vez que as provas 

essenciais dos autos são documentais, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. OPINO, 

portanto, por indeferir o pedido formulado pelo Autor, à Mov. 29043040, no 

sentido de designação de audiência de instrução; DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso, os ditames contidos 

no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, em favor 

do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII. Deve-se deixar claro que “a 

inversão do ônus da prova prevista no CDC não importa em desonerar o 

autor da produção mínima dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, 

Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) Não importa, ainda, na 

procedência automática dos pedidos iniciais. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL De início, é fundamental pontuar que a causa 

de pedir deste feito, está direcionada, tão somente, à análise objetiva dos 

requisitos da responsabilidade civil, para averiguar se, da suposta 

conduta da empresa Ré, teriam surgidos os danos materiais e morais 

almejados pelo Autor. Sob esse contexto, nenhuma especificidade sobre 

eventual relação pessoal vivida pelas partes, será objeto de análise por 

este juízo, mas, tão, somente, a questão específica da relação contratual 

consumerista. Trata-se de Indenização por Danos Materiais e Morais, 

proposta pelo Autor em desfavor da empresa Ré. Em síntese, o Autor 

relata ter procurado a clínica odontológica Ré, para fins de tratamento 
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dentário, ao que lhe foi proposto um tratamento específico, pelo valor de 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo uma entrada de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Segundo o Autor, a preposta da clínica teria 

solicitado adiantamento do remanescente, o que teria sido realizado, em 

espécie, no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). No 

entanto, narra ter havido desentendimento entre ambos, e que, por isso, 

optou por não continuar o tratamento. Pleiteia, assim, pela restituição do 

valor pago, bem como pelo reconhecimento dos danos morais sofridos. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 28465497), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 28788280), a Empresa Ré reconhece que foi procurada 

pelo Autor, em 06/12/2018, oportunidade em que já teria dado início ao 

tratamento dentário. No entanto, assevera que, após a primeira sessão, e 

realização de raio x e moldura de prótese, com o pagamento do valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), o Autor abandonou o tratamento, e não mais 

compareceu à clínica. Nega, assim, a existência de danos morais e 

materiais, e, formula pedido contraposto, para que o Autor fosse 

compelido à lhe pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de 

honorários advocatícios, de profissional que teve de contratar para 

defender-lhe, nesta demanda. Impugnação apresentada à Mov. 29043040. 

Pois bem. Para que a empresa Ré possa ser responsabilizada civilmente, é 

imprescindível a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e 

nexo de causalidade entre eles. Da análise dos documentos apresentados 

pelo Autor, à inicial, que não representativos, há, tão somente, à Mov. 

26321091, cópia do processo criminal nº 5466-39.2019.811.0062, que 

tramitou junto ao Juizado Especial Criminal desta comarca. O aludido 

processo é vinculado ao Boletim de Ocorrência nº 2019.280933, lavrado 

em 18/09/2019, no qual o Autor comunicava a suposta ocorrência do 

crime do artigo 66 do CDC, qual seja: Art. 66. Fazer afirmação falsa ou 

enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, 

qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou 

garantia de produtos ou serviços: Pena - Detenção de três meses a um 

ano e multa. § 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. § 

2º Se o crime é culposo; Pena Detenção de um a seis meses ou multa. No 

documento, o Autor estava classificado como vítima, e, como suposta 

Autora dos fatos, estava a representante legal da Ré. Há, ainda, à p. 06 

do Mov. 26321091, uma cópia de uma mensagem que não identifica os 

interlocutores, e, à p. 15, trecho ilegível de suposta mensagem telefônica. 

No entanto, à defesa, Mov. 28788281, a Ré juntou a sentença do 

processo que tramitou perante o Juizado Especial Cível, mencionado pelo 

Autor, na qual reconheceu-se a atipicidade da conduta, e determinou-se o 

respectivo arquivamento, inclusive deixando claro que o Ministério Público 

teria se manifestado no mesmo sentido. E, observo que, apesar do Autor 

pleitear restituição de valores, não comprovou ter realizado qualquer 

pagamento à Ré. À defesa, a Ré reconhece ter recebido, tão somente o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), comprovados através da ficha de 

Mov. 28788283, o qual seria destinado ao serviço já efetivado pela 

empresa. Dessa feita, ao analisar, de maneira objetiva, os autos, não 

vislumbro, sequer minimamente, ato ilícito perpetrado pela empresa Ré, que 

pudesse subsidiar danos à esfera moral ou material do Autor. E assim tem 

se posicionado a jurisprudência pátria: Ação de rescisão contratual 

cumulada com indenização por danos materiais e morais. Prestação de 

serviços odontológicos. Inadimplemento contratual não configurado. 

Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos 

(Artigo 46 da Lei nº 9099/95 e Artigo 252 do RITJSP aplicável por 

analogia). RECURSO IMPROVIDO. (LIVONESI, André Gustavo. Recurso 

inominado n. 0002392-97.2019.8.26.0081. J. em 30 Jan. 2020. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 15 Abr. 2020.) Consequentemente, não 

havendo ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 187 do C.C., não há que se 

falar em indenização, seja na esfera moral ou material, razão pela qual 

OPINO pela improcedência dos pedidos iniciais, formulados pelo Autor. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO Por fim, observo que, à defesa (Mov. 28788280), 

a Ré formula pedido contraposto, para que o Autor fosse compelido à lhe 

pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que, em tese, teve de 

adimplir, para contratação de advogado neste processo. OPINO por 

indeferir o aludido pedido, à princípio, fundada no artigo 9º da lei nº 

9.099/95, que dispensa a assistência por advogado, em causas como a 

presente, nas quais o valor é até vinte salários mínimos. Ademais, em 

momento algum a Ré comprovou, efetivamente, ter adimplido o valor 

almejado. Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as 

partes, nos termos da fundamentação supra: 1. OPINO por reconhecer o 

trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça. 2. Sem 

preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO, OPINO por indeferir o 

pedido formulado pelo Autor, à Mov. 29043040, no sentido de designação 

de audiência de instrução, para determinar o julgamento antecipado da 

lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 3. OPINO por reconhecer a relação de 

consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, para 

deferir a inversão do ônus probatório, em favor do Autor, nos termos do 

artigo 6º, VIII. 4. Ausentes os requisitos da responsabilidade civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, no que diz respeito à 

indenização por danos morais e materiais, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15. 5. E, consoante outrora fundamentado, OPINO por indeferir o 

pedido contraposto, formulado pela Ré, à defesa (Mov. 28788280). Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001410-95.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES CAVALCANTE REQUERIDO: MRV 

ENGENHARIA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA Ressalta-se 

que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade 

sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada 

em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA INÉPCIA DO 

PEDIDO DE DANOS MATERIAIS Vê-se, pela inicial, que a autora pretende, 

além do restabelecimento do serviço de gás em seu apartamento, a 

condenação das rés ao pagamento de danos materiais relativos aos 

gastos que teve que dispender em razão da falta do serviço de gás em 

seu apartamento. Contudo, não há na inicial qualquer menção ou 

especificação acerca dos alegados gastos, não havendo, ainda, qualquer 

documento que demonstre os valores gastos pela autora em razão da 

interrupção do serviço de gás em sua residência. Assim, no que tange ao 

pedido de danos materiais, OPINO por considerá-lo inepto, conforme 

ensinamento do art. 330, I, § 1º, II do CPC, JULGANDO EXTINTO o 

processo com relação a ele, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, I do mesmo diploma legal. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA 

Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, VI, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a 

parte autora pretende o restabelecimento do serviço de gás em seu 

apartamento, orçado em R$ 8.035,00, além de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 15.000,00. Pelo artigo 292, VI do CPC, o valor da 

causa na ação em que haja cumulação de pedidos, deve ser a somatória 

de todos eles. No entanto, a somatória de ambos os pedidos é diferente do 

valor da causa apontado na inicial, qual seja, R$ 15.000,00. Assim, diante 

do que determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, 

do valor da causa, para fixá-lo em R$ 23.035,00. DA PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL De início, as Rés suscitaram a 

preliminar de incompetência do juizado, ante a suposta necessidade de 
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realização de prova pericial para averiguar os vícios mencionados na 

inicial. No entanto, entendo que o conteúdo probatório trazido aos autos é 

suficiente para o julgamento da lide com o convencimento motivado, 

consoante artigo 371 do CPC. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CONDOMÍNIO TERRA NOVA VISTA 

ALEGRE . PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA INTERNA. SOBRECARGA. 

FALHA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO QUE FOI INCAPAZ DE 

ATENDER A TODAS AS UNIDADES DO EMPREENDIMENTO. REJEITADA A 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC E DE ILEGITIMIDADE ATIVA E 

PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA. PRIVAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE SÃO CONSIDERADOS ESSENCIAIS POR LONGO 

PERÍODO. DANO MORAL EXISTENTE. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 

8.000,00 QUE MERECE SER REDUZIDO PARA R$ 3.000,00, A FIM DE SE 

ADEQUAR AO PATAMAR UTILIZADO PELA TURMA RECURSAL. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008424772, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 29/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71008424772 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data 

de Julgamento: 29/03/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019) Por essas razões, OPINO 

por REJEITAR a preliminar de incompetência do juizado, por entender que o 

conjunto probatório constante nos autos é suficiente para dirimir a 

controvérsia. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Ainda em sede 

preliminar, as Rés atribuem a responsabilidade pelos fatos ao próprio 

condomínio, posto que não teria providenciado a manutenção no sistema 

de gás da construção. Sabe-se que a legitimidade ad causam é bilateral e 

“o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não de 

outro” (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: Teoria 

geral do processo e processo de conhecimento. Vol. 01. 12 ed. Bahia: 

Juspodium, 2010. p. 204.) E, no caso em tela, a Autora está legitimada à 

propor ação contra aquelas que foram responsável pela obra, elaboração 

e conclusão de todo o contrato, exatamente as Rés, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da administradora do condomínio. 

Além disso, a parte autora defende que os problemas ocorreram por falha 

na construção do imóvel, sendo clara a legitimidade das rés para compor o 

polo passivo da presente. Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar de 

ilegitimidade passiva levantada pelas rés. PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

DECADÊNCIA Observo, ainda, que a Ré suscitou a decadência do direito 

da autora, uma vez que o prazo decadencial para que ela reclamasse 

pelos vícios ocultos seria de 90 dias. Entretanto, razão não acompanha as 

rés, primeiramente, porque, ao contrário do que alegam, o vício narrado na 

inicial (problemas no encanamento de gás) não é de fácil constatação, 

pelo que se aplica o disposto no § 3º do art. 26 do CDC: § 3º - Tratando-se 

de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar 

evidenciado o defeito. Vê-se que a autora ingressou com a presente ação 

em 17/01/2020, alegando que o vício foi constatado no dia 05/12/2019 e o 

prazo de 90 dias, portanto, foi respeitado. Ademais, além do pedido de 

reparação dos vícios em si, ainda há pedidos de danos materiais e morais 

que ocorreram em decorrência dos problemas narrados na inicial, sendo o 

pedido da autora, neste ponto, de natureza diversa daquela relativa ao 

direito previsto no art. 26 do CDC. Assim, OPINO por AFASTAR a 

prejudicial de mérito da decadência arguida na defesa. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos verifico que se encontra apto 

para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, 

verifico que a parte autora, ao ser indagada (Audiência de ID nº 

29812935) sobre a realização de audiência de instrução e julgamento ou 

produção de novas provas, requereu o julgamento antecipado da lide e a 

parte ré, reportou-se à contestação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO 

Oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Pois bem. O ponto crucial da demanda diz respeito à qualidade do 

empreendimento adquirido das Rés, qual seja, Apartamento no Condomínio 

Parque Chapada Diamantina, o qual teria apresentado problemas de 

vazamento de gás nas tubulações, com interrupção no fornecimento do 

gás pelo período aproximado de 40 dias. A autora Junta aos autos o 

contrato firmado entre as partes, com o termo de posse, e-mails trocado 

entre o síndico do condomínio e a construtora, além de um laudo pericial 

relacionado ao vazamento do gás, com orientação para sanar infiltrações 

e substituir os medidores, de acordo com o projeto, para oferecer 

segurança aos moradores. Assim, pleiteia que as Rés sejam compelidas a 

efetuar o reparo no sistema de gás, além de pugnar pela reparação dos 

danos morais causados em decorrência dos fatos. A liminar foi deferida 

(ID nº 28324443) e cumprida (ID nº 28639554), tendo as rés providenciado 

o reparo necessário para restabelecimento do serviço de gás. OPINO por, 

neste momento, RATIFICAR a liminar deferida. Oportunizada a conciliação, 

as partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Em sede de defesa, as Rés negam os vícios e asseveram que o 

empreendimento teria sido construído em conformidade com as normas, 

tanto que a Prefeitura lhe concedeu o habite-se, tendo sido entregues em 

perfeitas condições de uso. Além disso, sustentam que a falha no serviço 

ocorreu por falta de manutenção, a qual não teria sido providenciada pelo 

condomínio. Pois bem. Para que as Rés sejam responsabilizadas 

civilmente, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato 

ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos. No caso, analisando as 

condutas das partes, principalmente sob a ótica do ônus probatório, 

tem-se que a Ré não demonstrou fatos desconstitutivos, modificativos ou 

extintivos dos direitos da Autora. À defesa, as Rés juntaram manuais de 

assistência técnica e de garantia, mas nenhum documento que 

demonstrasse a efetiva entrega desses documentos à Autora, sequer 

qualquer prova de que teria atendido às solicitações administrativas. Além 

disso, não trouxeram aos autos qualquer documento que evidenciasse 

que, de fato, o problema teria ocorrido por falta de manutenção, deixando 

de observar a dinâmica da prova constante no artigo 373, II do CPC. Ainda, 

fato é que a parte autora juntou à inicial um Laudo elaborado por 

profissional capacitado para tanto (ID nº 28089805), no qual se percebe 

que os problemas referentes ao vazamento de gás objeto do litígio teve 

como causa falhas estruturais no momento de construção da obra, 

inclusive por terem sido executadas em desconformidade com o projeto. 

As rés impugnam referido documento por ter sido produzido 

unilateralmente, contudo, não apresentam qualquer contraprova que o 

viesse a desconstituir. Assim, entendo que os comportamentos das Rés 

violam os direitos basilares da consumidora, assegurados pelo Código de 

Defesa do Consumidor, sendo considerados ato ilícito, nos termos do 

artigo 186 do C.C. Isso porque, ao disponibilizar no mercado um imóvel que 

não correspondeu às expectativas geradas na Autora, principalmente 

quanto à qualidade e à segurança, em relação ao gás, viola o artigo 6º, I, III 

e IV do CDC, pois expõe à risco a vida da Autora e sua família, com os 

vazamentos relatados, deixa de prestar informações adequadas e claras 

sobre os riscos apresentados, e deixa de prevenir e reparar os danos 

causados. No caso, entendo presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, 

a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), pois, houvesse as Rés disponibilizado o 

imóvel com a qualidade esperada, e atendido às reclamações da Autora, 

os danos não teriam se concretizado. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS 

E, analisando o pleito pela reparação de danos morais, tem-se que a 

frustração da Autora quanto à qualidade do empreendimento, aliada a 

desídia com que foi tratada pelas Rés, bem como a exposição à 

insegurança com problemas reiterados em relação ao gás, extrapola a 

esfera do mero dissabor, e constitui falha efetiva na prestação do serviço, 

pois causa no consumidor sensação de fraqueza e de submissão aos 

desígnios econômicos da Ré, e atinge à sua intimidade, causando o dano 

moral in re ipsa. Em casos semelhantes, já se posicionou a jurisprudência 

pátria: Compra e venda de imóvel na planta. Vício na construção 

(vazamento). Obra realizada pela requerida. Requerida alega, prescrição, 

bem como ter seguido as normas da ABNT. Nega ser responsável pelos 

danos reportados pela autora. Revelia (ausência da requerida na 

audiência de conciliação). Relação de consumo. .Prescrição afastada, 

prazo de 10 anos para o caso de vício em construção (Súmula 194 do 

STJ). Danos materiais retratados nas fotografias juntadas aos autos. Dano 

moral reconhecido, conduta omissa e intransigente da requerida, ao 

afirmar que a obra estava fora da garantia. Ação julgada parcialmente 
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procedente para condenar a requerida a reparar os vazamentos no imóvel 

da autora, além de indenizar os danos materiais, bem como compensar o 

dano moral no valor de R$ 10.000,00. Recurso da requerida, alegando a 

incompetência absoluta pela necessidade de perícia, no mais reitera teses 

de defesa. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso 

improvido. (BRISOLA, Cassio Pereira. Recurso inominado n. 

1021453-18.2016.8.26.0602. J. em 19 Set. 2017). RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CONDOMÍNIO TERRA NOVA VISTA 

ALEGRE . PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA INTERNA. SOBRECARGA. 

FALHA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO QUE FOI INCAPAZ DE 

ATENDER A TODAS AS UNIDADES DO EMPREENDIMENTO. REJEITADA A 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC E DE ILEGITIMIDADE ATIVA E 

PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA. PRIVAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE SÃO CONSIDERADOS ESSENCIAIS POR LONGO 

PERÍODO. DANO MORAL EXISTENTE. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 

8.000,00 QUE MERECE SER REDUZIDO PARA R$ 3.000,00, A FIM DE SE 

ADEQUAR AO PATAMAR UTILIZADO PELA TURMA RECURSAL. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008424772, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 29/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71008424772 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data 

de Julgamento: 29/03/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019) Inclusive, a recente 

jurisprudência de nosso estado já firmou entendimento nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE 

DECADÊNCIA REJEITADA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - FALHA NO SISTEMA 

DE ABASTECIMENTO DE GÁS - VAZAMENTO E MANGUEIRA 

ENERGIZADA - VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO - INFILTRAÇÕES E 

INSTALAÇÃO COM DESRESPEITO A NORMAS TÉCNICAS - 

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA E SOLIDÁRIA ? DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR 

RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em se 

tratando de vícios decorrentes da construção de imóvel, o ordenamento 

jurídico estipula que há prazo prescricional e não decadencial. Segundo 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça ?prescreve em vinte anos a 

ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra, na 

vigência do Código Civil de 1916, e em 10 anos, na vigência do Código 

atual, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil 

de 2002?. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do 

serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da 

responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na 

teoria do risco da atividade. O vício do empreendimento que ocasiona 

vazamento de gás e gera a interrupção do serviço por dias ultrapassa as 

raias do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar, ainda mais 

quando discutido e provado nos autos inúmeros outros defeitos de 

construção, tais como infiltrações, medidores inadequados dentre outros 

problemas objeto da condenação em obrigação de fazer. O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido quando 

respeitados tais critérios. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

(PERUFFO, Lucia. Recurso inominado n. 8078413-12.2017.811.0001. Disp. 

em www.tjmt.jus.br. Acesso em 07 Set. 2019.) No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante nas causadoras do mal a 

fim de dissuadi-las de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente 

na proporção solidária de R$ 8.000,00 (oito mil reais). DISPOSITIVO Isso 

posto, por todo o esclarecido e fundamentado, após a análise da versão 

fática e probatória trazida por ambas as partes, e adstrito aos pedidos 

iniciais, OPINO por: JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com relação ao pedido de danos materiais, nos termos do art. 485, I 

do CPC. RETIFICAR o valor da causa, fixando-o em R$ 23.035,00. 

REJEITAR as preliminares de incompetência do juizado especial e 

ilegitimidade passiva, suscitadas pela Ré. AFASTAR a prejudicial de mérito 

da decadência arguida na contestação. RATIFICAR a liminar deferida (ID 

nº 28324443). JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova em 

favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII. RECONHECER os requisitos 

da responsabilidade civil e condenar as Rés, solidariamente, ao 

ressarcimento, à Autora, à título de danos morais, na modalidade in re 

ipsa, no valor que OPINO arbitrar em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido 

de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Os juros de mora 

incidem desde o início do evento danoso (06/12/2019), e a correção 

monetária, a partir da homologação do presente projeto de sentença. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022240-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THILZA RENATA DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA 

Evidencia-se que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, VI, do Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora 

pretende a declaração da inexistência do débito no valor de R$ 168,25 e 

indenização por dano moral, no valor de R$ 11.168,25. Pelo artigo 292, VI 

do CPC, o valor da causa na ação em que haja cumulação de pedidos, 

deve ser a somatória de todos eles. No entanto, a somatória de ambos os 

pedidos é diferente do valor da causa apontado na inicial, qual seja, R$ 

11.168,25. Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, 

OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 

11.336,50. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DA PRELIMINAR ARGUIDA - INÉPCIA DA 

INICIAL Tem-se que a Ré se manifestou acerca do comprovante de 

negativação juntado à inicial, o qual alega não ser emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, vê-se que Ré não apresentou 

qualquer contraprova que o desconstituísse, bem como que não há 

controvérsia acerca da negativação do nome da parte autora, razão pela 

qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins processuais. Ademais, a ré 

questiona o comprovante de endereço juntado pela parte autora à inicial, o 

qual tem como titular pessoa estranha à lide. Entretanto, além da ré não 

juntar qualquer documento que viesse a desconstituir o referido 

comprovante de residência, verifica-se que a parte autora juntou aos 
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autos declaração de residência. Assim, OPINO por aceitar os documentos 

juntados pela autora para todos os fins processuais e, por conseguinte, 

REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos verifico que se 

encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que a parte autora, ao ser indagada (Audiência de 

ID nº 29402458) sobre a realização de audiência de instrução e julgamento 

ou produção de novas provas, requereu o julgamento antecipado da lide e 

a parte ré, reportou-se à contestação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com negativação em 

seu nome oriunda da empresa Ré, nos valores de R$ 168,25, cuja origem 

aduz desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela 

logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre eles. No caso em tela, tem-se que a Ré, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do 

vínculo entre as partes. Trouxe apenas documentos produzidos 

unilateralmente e telas sistêmicas, sobre as quais a jurisprudência já 

reconheceu que “são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” 

((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Da análise dos fatos, vê-se que a defesa da Ré não está 

acompanhada de provas robustas que subsidiem o vínculo contratual e o 

débito negativado, não tendo a ré apresentado qualquer documento aonde 

constasse a assinatura da parte Autora em contratações, sequer a origem 

do valor negativado. Consequentemente, entendo que a Ré não observou 

o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter 

colacionado aos autos o contrato específico que subsidiou a negativação, 

principalmente quando a parte Autora negou a existência do débito 

negativado. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora ou qualquer argumento 

forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela 

qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 168,25, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 

2.000,00. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, nos valores 

acima indicados, caso a ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS 

No que concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a 

ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à 

Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à negativações infundadas, demonstrando a clara negligência da Ré, e 

sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: 

Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano moral – Ônus do 

fornecedor do serviço de comprovar a existência da relação jurídica – 

Dano moral in re ipsa, decorrente da inscrição indevida do nome do 

consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – 

Indenização arbitrada com ponderação, observadas as circunstâncias do 

caso concreto – Prazo para cumprimento da obrigação de cancelar as 

cobranças mais do que razável, pois seu termo "a quo" é a data do 

trânsito em julgado – Multa fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas 

razões para sua redução ou exclusão – Recurso a que se nega 

prov imento.  (TSUNO, Marce lo .  Recurso inominado n . 

1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Out. 2018.) No que tange à quantificação 

do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré 

ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida 

de caráter pedagógico. Quanto ao pedido contraposto e de condenação 

da parte autora em litigância de má-fé, OPINO por indeferi-los, eis que 

manifestamente improcedentes. DISPOSITIVO: Isso posto, após analisar as 

versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO 

por: 1. CORRIGIR, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 

11.336,50. 2. REJEITAR as preliminares de inépcia da inicial arguidas pela 

ré à defesa. 3. No mérito, OPINO por reconhecer a relação de consumo 

entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da 

parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 168,25, bem 

como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena 

de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO por determinar que 

a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, 

referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. 6. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, nos valores acima indicados, mediante 

SERASA JUD, caso a ré não o faça. 7. No que concerne aos danos 

morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar 

a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na 

proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(25/06/2019) e a correção monetária, a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013732-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABILENE DAS DORES DUARTE CARVALHO TREJAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTORIA DE MELLO ARRUDA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013732-50.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ABILENE DAS DORES DUARTE CARVALHO TREJAN 

REQUERIDO: VICTORIA DE MELLO ARRUDA DA COSTA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram 

conforme termo de acordo realizado no Serviço de Atendimento Imediato 

do Juizado Especial do Centro. Portanto, para que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo 

supra, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003704-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA REGINA DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1003704-23.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: AREL IUGA LTDA ME Polo Passivo: ANGELA REGINA DE MOURA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se a presente de Ação de Execução, na 

qual a Exequente almeja receber o valor atualizado de R$ 18.061,89 

(dezoito mil e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos) da 

Executada, que, em tese, seria relativo a um contrato inadimplido. A 

Exequente apresentou, à inicial, a cópia do título, à Mov. 28603548. Sobre 

o tema, o enunciado nº 126 do FONAJE, assim estabelece: Em execução 

eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o 

original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim 

de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro – 

Florianópolis/SC). Ora, os enunciados do FONAJE possuem natureza 

jurídica de súmula, pois originam da reunião jurisprudencial das cortes 

superiores, e determinam uma orientação acerca de um tema específico, 

justamente para propagar um entendimento uníssono. No caso, o 

enunciado prima pela conferência quanto à liquidez, certeza e exigibilidade 

do título. Por essa razão, no despacho exarado à Mov. 28903724, o Douto 

Magistrado determinou que, antes mesmo da Executada ser citada nos 

autos, a Exequente deveria ser intimada, justamente para apresentar o 

original do título executivo, na Secretaria da Vara, para que fosse 

carimbado, conforme se exige o enunciado nº 126 do FONAJE. No 

entanto, mesmo com a publicação do aludido despacho, em 10/02/2020, a 

Exequente quedou-se inerte. Ora, como asseverado, para que a 

execução possa proceder, é imprescindível que o título que a fundamenta 

seja líquido, certo e exigível. E, em processos digitais, isso somente pode 

ser averiguado com a apresentação do original do título, em secretaria, 

para que o r. gestor possa carimbá-lo e atestar a sua autenticidade nos 

autos. Caso contrário, não se pode dizer que o título seja certo, e passível 

de ser executado. E isso até mesmo como medida de segurança jurídica 

que decorre do próprio princípio da cartularidade, inerente aos títulos de 

crédito. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICAÇÃO. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

INOCORRENTE. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. POSSIBILIDADE. 

AFRONTA AO ART. 801, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - 

Sentença que apresenta fundamentação suficiente, tendo o juiz indicado 

as razões de seu convencimento pela parcial procedência dos embargos. 

Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação. - Tratando-se 

de título de natureza cambial, imprescindível que a execução seja instruída 

com o documento original, tendo em vista o princípio da cartularidade, ante 

a possibilidade de serem colocados em circulação. - No caso dos autos, a 

parte exequente visa a cobrança de duplicatas, tendo sido acostadas 

apenas as cópias reprográficas dos pretensos títulos, e não a via original. 

- Todavia, a extinção da ação de execução deve ocorrer somente após o 

descumprimento da determinação do julgador no tocante à correção da 

irregularidade constatada, ou seja, depois da parte exequente ter tido 

oportunidade de emendar a exordial. Desconstituição da sentença, fins de 

oportunizar a emenda da petição inicial, em razão do princípio da 

instrumentalidade do processo. PRELIMINAR REJEITADA. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME. (STOCKER, Gelson Rolim. Apelação cível n. 

70081887598. J. em 24 Out. 2019. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

16 Abr. 2020.) CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. 

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CAMBIAIS. NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AOS TÍTULOS 

DE CREDITO RURAL APLICAM-SE TODAS AS NORMAS DE DIREITO 

CAMBIAL. ART. 60 DO DL 167/67. ENTRE ESTES AVULTA O DA 

INCORPORAÇÃO DO DIREITO AO DOCUMENTO - PRINCIPIO DA 

CARTULARIDADE - QUE EXIGE DO CREDOR A ANEXAÇÃO DO ORIGINAL, 

POIS NO DOCUMENTO ESTA O DIREITO PRETENDIDO EXIGIR. A LEI 

PROCESSUAL, REPETINDO A NORMA DE DIREITO MATERIAL, DIZ QUE SÓ 

É EXECUTÁVEL O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, VII DO 

CPC), O QUE POR OBVIO EXCLUI A APRESENTAÇÃO POR FOTOCOPIA. 

TRATA-SE DE MATÉRIA RECONHECÍVEL DE OFICIO, MESMO QUE NÃO 

ALEGADA PELA PARTE. NO CASO, O EMBARGANTE SUSCITARA A 

QUESTÃO NOS EMBARGOS EMBORA NÃO A REPRODUZISSE NO 

RECURSO. AO TRIBUNAL, ANTE O EFEITO DEVOLUTIVO, E DADO 

EXAMINAR A QUESTÃO, PORQUE NÃO PRECLUI, JÁ QUE DIZ RESPEITO A 

CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO TENDO O CREDOR JUNTADO COM A INICIAL E 

SEQUER EM MOMENTO POSTERIOR OS ORIGINAIS DOS TÍTULOS, É ELE 

CARECEDOR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CARÊNCIA DECRETADA DE 

OFICIO. EXECUÇÃO EXTINTA. (OLIVEIRA, Jorge Alcibíades Perrone de. J. 

em 06 Out. 1994. Disp. em www.tjrs.jus.br Acesso em 16 Abr. 2020.) Por 

essa razão, considerando que a Exequente não apresentou em cartório, a 

via original do título executivo, embora tenha sido cientificada para tal, não 

sendo possível aferir a liquidez, certeza e exigibilidade do título, OPINO por 

indeferir a execução, nos termos do artigo 924, I do CPC/15. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003688-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMARICE PINHEIRO FEITOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1020786-04.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: FERREIRA & PELEGRINI LTDA Polo Passivo: WELLYGTTON JOSÉ 

DOS SANTOS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se a presente de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, na qual a Exequente almeja receber o 

valor atualizado de R$ 1.270,73 (um mil e duzentos e setenta reais e 

setenta e três centavos) do Executado, que, em tese, seria relativo a uma 

nota promissória inadimplida. A Exequente apresentou, à inicial, a cópia do 

título, à Mov. 27369304. Sobre o tema, o enunciado nº 126 do FONAJE, 

assim estabelece: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). Ora, os enunciados do 

FONAJE possuem natureza jurídica de súmula, pois originam da reunião 
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jurisprudencial das cortes superiores, e determinam uma orientação 

acerca de um tema específico, justamente para propagar um entendimento 

uníssono. No caso, o enunciado prima pela conferência quanto à liquidez, 

certeza e exigibilidade do título. Por essa razão, no despacho exarado à 

Mov. 27520328, a Douta Magistrada determinou que, antes mesmo do 

Executado ser citado nos autos, a Exequente deveria ser intimada, 

justamente para apresentar o original do título executivo, na Secretaria da 

Vara, para que fosse carimbado, conforme se exige o enunciado nº 126 

do FONAJE. No entanto, mesmo com a publicação do aludido despacho, 

em 21/01/2020, a Exequente quedou-se inerte. Desde então, nada mais foi 

peticionado nestes autos. Ora, como asseverado, para que a execução 

possa proceder, é imprescindível que o título que a fundamenta seja 

líquido, certo e exigível. E, em processos digitais, isso somente pode ser 

averiguado com a apresentação do original do título, em secretaria, para 

que o r. gestor possa carimbá-lo e atestar a sua autenticidade nos autos. 

Caso contrário, não se pode dizer que o título seja certo, e passível de ser 

executado. E isso até mesmo como medida de segurança jurídica que 

decorre do próprio princípio da cartularidade, inerente aos títulos de 

crédito. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICAÇÃO. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

INOCORRENTE. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. POSSIBILIDADE. 

AFRONTA AO ART. 801, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - 

Sentença que apresenta fundamentação suficiente, tendo o juiz indicado 

as razões de seu convencimento pela parcial procedência dos embargos. 

Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação. - Tratando-se 

de título de natureza cambial, imprescindível que a execução seja instruída 

com o documento original, tendo em vista o princípio da cartularidade, ante 

a possibilidade de serem colocados em circulação. - No caso dos autos, a 

parte exequente visa a cobrança de duplicatas, tendo sido acostadas 

apenas as cópias reprográficas dos pretensos títulos, e não a via original. 

- Todavia, a extinção da ação de execução deve ocorrer somente após o 

descumprimento da determinação do julgador no tocante à correção da 

irregularidade constatada, ou seja, depois da parte exequente ter tido 

oportunidade de emendar a exordial. Desconstituição da sentença, fins de 

oportunizar a emenda da petição inicial, em razão do princípio da 

instrumentalidade do processo. PRELIMINAR REJEITADA. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME. (STOCKER, Gelson Rolim. Apelação cível n. 

70081887598. J. em 24 Out. 2019. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

16 Abr. 2020.) CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. 

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CAMBIAIS. NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AOS TÍTULOS 

DE CRÉDITO RURAL APLICAM-SE TODAS AS NORMAS DE DIREITO 

CAMBIAL. ART. 60 DO DL 167/67. ENTRE ESTES AVULTA O DA 

INCORPORAÇÃO DO DIREITO AO DOCUMENTO - PRINCIPIO DA 

CARTULARIDADE - QUE EXIGE DO CREDOR A ANEXAÇÃO DO ORIGINAL, 

POIS NO DOCUMENTO ESTÁ O DIREITO PRETENDIDO EXIGIR. A LEI 

PROCESSUAL, REPETINDO A NORMA DE DIREITO MATERIAL, DIZ QUE SÓ 

É EXECUTÁVEL O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, VII DO 

CPC), O QUE POR ÓBVIO EXCLUI A APRESENTAÇÃO POR FOTOCOPIA. 

TRATA-SE DE MATÉRIA RECONHECÍVEL DE OFÍCIO, MESMO QUE NÃO 

ALEGADA PELA PARTE. NO CASO, O EMBARGANTE SUSCITARA A 

QUESTÃO NOS EMBARGOS EMBORA NÃO A REPRODUZISSE NO 

RECURSO. AO TRIBUNAL, ANTE O EFEITO DEVOLUTIVO, E DADO 

EXAMINAR A QUESTÃO, PORQUE NÃO PRECLUI, JÁ QUE DIZ RESPEITO A 

CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO TENDO O CREDOR JUNTADO COM A INICIAL E 

SEQUER EM MOMENTO POSTERIOR OS ORIGINAIS DOS TÍTULOS, É ELE 

CARECEDOR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CARÊNCIA DECRETADA DE 

OFICIO. EXECUÇÃO EXTINTA. (OLIVEIRA, Jorge Alcibíades Perrone de. J. 

em 06 Out. 1994. Disp. em www.tjrs.jus.br Acesso em 16 Abr. 2020.) Por 

essa razão, considerando que a Exequente não apresentou em cartório, a 

via original do título executivo, embora tenha sido cientificada para tal, não 

sendo possível aferir a liquidez, certeza e exigibilidade do título, OPINO por 

indeferir a execução, nos termos do artigo 924, I do CPC/15. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016203-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON XAVIER DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1016203-73.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS DO CONDOMÍNIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA Polo Passivo: ANDERSON XAVIER DOS SANTOS 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, 

proposta pela Exequente em desfavor do Executado. Antes sequer de 

determinar a citação do Executado, à Mov. 27485145, a Douta Magistrada 

determinou que a Exequente apresentasse uma cópia de documento que 

comprovasse o vínculo do executado com o imóvel, sob pena de 

indeferimento da inicial. O r. despacho foi disponibilizado no Diário de 

Justiça Eletrônico em 21/01/2020, mas a Exequente quedou-se inerte 

quanto ao determinado. Em casos semelhantes, tem decidido a 

jurisprudência pátria: Pleito para concessão de medicamentos. SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 

485, I, do CPC de 2015. Determinação de emenda, de forma fundamentada 

e reiterada, que não foi efetivamente cumprida para apresentação de 

documentos atualizados essenciais a propositura da ação. Indeferimento 

da inicial que era de Rigor. Manutenção pelos próprios fundamentos. 

Recurso não provido. (FIGUEIREDO, Érica Regina. Recurso inominado n. 

1001274-46.2017.8.26.0079. J. em 05 Dez. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 29 Maio 2018.) Indeferimento da inicial. Não 

atendimento, injustificado, da decisão que determinou a emenda. Decisão 

mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos. (PEREIRA, 

Adriane Bandeira. Recurso inominado n. 1001374-37.2016.8.26.0531. J. 

em 06 Nov. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 29 Maio 2018) 

Assim, considerando que foram cumpridas as exigências do artigo 317 do 

CPC/15, e que a Exequente, devidamente intimada para apresentar 

documentação, não o fez, sequer justificou a inércia, OPINO por indeferir a 

petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, 

I do CPC/15. Transitada em julgado a presente, OPINO pelo respectivo 

arquivamento processual. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017393-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISIELY APARECIDA LIMA DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
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CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1017393-71.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA Polo Passivo: ISIELY 

APARECIDA LIMA DE ASSIS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 
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Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

a presente de Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual a 

Exequente almeja receber o valor atualizado de R$ 2.257,24 (dois mil e 

duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos) da 

Executada, que, em tese, seria relativo a um contrato inadimplido. A 

Exequente apresentou, à inicial, a cópia do título, à Mov. 26295939, p. 02 e 

seguintes. Sobre o tema, o enunciado nº 126 do FONAJE, assim 

estabelece: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). Ora, os enunciados do 

FONAJE possuem natureza jurídica de súmula, pois originam da reunião 

jurisprudencial das cortes superiores, e determinam uma orientação 

acerca de um tema específico, justamente para propagar um entendimento 

uníssono. No caso, o enunciado prima pela conferência quanto à liquidez, 

certeza e exigibilidade do título. Por essa razão, no despacho exarado à 

Mov. 27494308, a Douta Magistrada determinou que, antes mesmo da 

Executada ser citada nos autos, a Exequente deveria ser intimada, 

justamente para apresentar o original do título executivo, na Secretaria da 

Vara, para que fosse carimbado, conforme se exige o enunciado nº 126 

do FONAJE. No entanto, mesmo com a publicação do aludido despacho, 

em 21/01/2020, a Exequente quedou-se inerte. Como asseverado, para 

que a execução possa proceder, é imprescindível que o título que a 

fundamenta seja líquido, certo e exigível. E, em processos digitais, isso 

somente pode ser averiguado com a apresentação do original do título, em 

secretaria, para que o r. gestor possa carimbá-lo e atestar a sua 

autenticidade nos autos. Caso contrário, não se pode dizer que o título 

seja certo, e passível de ser executado. E isso até mesmo como medida 

de segurança jurídica que decorre do próprio princípio da cartularidade, 

inerente aos títulos de crédito. Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A 

INICIAL. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 801, DO CPC. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. - Sentença que apresenta fundamentação suficiente, 

tendo o juiz indicado as razões de seu convencimento pela parcial 

procedência dos embargos. Não há falar em nulidade por ausência de 

fundamentação. - Tratando-se de título de natureza cambial, imprescindível 

que a execução seja instruída com o documento original, tendo em vista o 

princípio da cartularidade, ante a possibilidade de serem colocados em 

circulação. - No caso dos autos, a parte exequente visa a cobrança de 

duplicatas, tendo sido acostadas apenas as cópias reprográficas dos 

pretensos títulos, e não a via original. - Todavia, a extinção da ação de 

execução deve ocorrer somente após o descumprimento da determinação 

do julgador no tocante à correção da irregularidade constatada, ou seja, 

depois da parte exequente ter tido oportunidade de emendar a exordial. 

Desconstituição da sentença, fins de oportunizar a emenda da petição 

inicial, em razão do princípio da instrumentalidade do processo. 

PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (STOCKER, Gelson 

Rolim. Apelação cível n. 70081887598. J. em 24 Out. 2019. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 16 Abr. 2020.) CÉDULA RURAL 

PIGNORATÍCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

CAMBIAIS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO. AOS TÍTULOS DE CRÉDITO RURAL APLICAM-SE TODAS 

AS NORMAS DE DIREITO CAMBIAL. ART. 60 DO DL 167/67. ENTRE ESTES 

AVULTA O DA INCORPORAÇÃO DO DIREITO AO DOCUMENTO - PRINCÍPIO 

DA CARTULARIDADE - QUE EXIGE DO CREDOR A ANEXAÇÃO DO 

ORIGINAL, POIS NO DOCUMENTO ESTÁ O DIREITO PRETENDIDO EXIGIR. A 

LEI PROCESSUAL, REPETINDO A NORMA DE DIREITO MATERIAL, DIZ QUE 

SÓ É EXECUTÁVEL O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, VII 

DO CPC), O QUE POR ÓBVIO EXCLUI A APRESENTAÇÃO POR 

FOTOCOPIA. TRATA-SE DE MATÉRIA RECONHECÍVEL DE OFÍCIO, MESMO 

QUE NÃO ALEGADA PELA PARTE. NO CASO, O EMBARGANTE 

SUSCITARA A QUESTÃO NOS EMBARGOS EMBORA NÃO A 

REPRODUZISSE NO RECURSO. AO TRIBUNAL, ANTE O EFEITO 

DEVOLUTIVO, E DADO EXAMINAR A QUESTÃO, PORQUE NÃO PRECLUI, 

JÁ QUE DIZ RESPEITO A CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO TENDO O CREDOR 

JUNTADO COM A INICIAL E SEQUER EM MOMENTO POSTERIOR OS 

ORIGINAIS DOS TÍTULOS, É ELE CARECEDOR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

CARÊNCIA DECRETADA DE OFICIO. EXECUÇÃO EXTINTA. (OLIVEIRA, 

Jorge Alcibíades Perrone de. J. em 06 Out. 1994. Disp. em www.tjrs.jus.br 

Acesso em 16 Abr. 2020.) Por essa razão, considerando que a Exequente 

não apresentou em cartório, a via original do título executivo, embora tenha 

sido cientificada para tal, não sendo possível aferir a liquidez, certeza e 

exigibilidade do título, OPINO por indeferir a execução, nos termos do 

artigo 924, I do CPC/15. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020786-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYGTTON JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1020786-04.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: FERREIRA & PELEGRINI LTDA Polo Passivo: WELLYGTTON JOSÉ 

DOS SANTOS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se a presente de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, na qual a Exequente almeja receber o 

valor atualizado de R$ 1.270,73 (um mil e duzentos e setenta reais e 

setenta e três centavos) do Executado, que, em tese, seria relativo a uma 

nota promissória inadimplida. A Exequente apresentou, à inicial, a cópia do 

título, à Mov. 27369304. Sobre o tema, o enunciado nº 126 do FONAJE, 

assim estabelece: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). Ora, os enunciados do 

FONAJE possuem natureza jurídica de súmula, pois originam da reunião 

jurisprudencial das cortes superiores, e determinam uma orientação 

acerca de um tema específico, justamente para propagar um entendimento 

uníssono. No caso, o enunciado prima pela conferência quanto à liquidez, 

certeza e exigibilidade do título. Por essa razão, no despacho exarado à 

Mov. 27520328, a Douta Magistrada determinou que, antes mesmo do 

Executado ser citado nos autos, a Exequente deveria ser intimada, 

justamente para apresentar o original do título executivo, na Secretaria da 

Vara, para que fosse carimbado, conforme se exige o enunciado nº 126 

do FONAJE. No entanto, mesmo com a publicação do aludido despacho, 

em 21/01/2020, a Exequente quedou-se inerte. Desde então, nada mais foi 

peticionado nestes autos. Ora, como asseverado, para que a execução 

possa proceder, é imprescindível que o título que a fundamenta seja 

líquido, certo e exigível. E, em processos digitais, isso somente pode ser 

averiguado com a apresentação do original do título, em secretaria, para 

que o r. gestor possa carimbá-lo e atestar a sua autenticidade nos autos. 

Caso contrário, não se pode dizer que o título seja certo, e passível de ser 

executado. E isso até mesmo como medida de segurança jurídica que 

decorre do próprio princípio da cartularidade, inerente aos títulos de 

crédito. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICAÇÃO. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

INOCORRENTE. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. POSSIBILIDADE. 

AFRONTA AO ART. 801, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - 

Sentença que apresenta fundamentação suficiente, tendo o juiz indicado 

as razões de seu convencimento pela parcial procedência dos embargos. 

Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação. - Tratando-se 

de título de natureza cambial, imprescindível que a execução seja instruída 

com o documento original, tendo em vista o princípio da cartularidade, ante 

a possibilidade de serem colocados em circulação. - No caso dos autos, a 

parte exequente visa a cobrança de duplicatas, tendo sido acostadas 

apenas as cópias reprográficas dos pretensos títulos, e não a via original. 

- Todavia, a extinção da ação de execução deve ocorrer somente após o 

descumprimento da determinação do julgador no tocante à correção da 
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irregularidade constatada, ou seja, depois da parte exequente ter tido 

oportunidade de emendar a exordial. Desconstituição da sentença, fins de 

oportunizar a emenda da petição inicial, em razão do princípio da 

instrumentalidade do processo. PRELIMINAR REJEITADA. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME. (STOCKER, Gelson Rolim. Apelação cível n. 

70081887598. J. em 24 Out. 2019. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

16 Abr. 2020.) CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. 

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CAMBIAIS. NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AOS TÍTULOS 

DE CRÉDITO RURAL APLICAM-SE TODAS AS NORMAS DE DIREITO 

CAMBIAL. ART. 60 DO DL 167/67. ENTRE ESTES AVULTA O DA 

INCORPORAÇÃO DO DIREITO AO DOCUMENTO - PRINCIPIO DA 

CARTULARIDADE - QUE EXIGE DO CREDOR A ANEXAÇÃO DO ORIGINAL, 

POIS NO DOCUMENTO ESTÁ O DIREITO PRETENDIDO EXIGIR. A LEI 

PROCESSUAL, REPETINDO A NORMA DE DIREITO MATERIAL, DIZ QUE SÓ 

É EXECUTÁVEL O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, VII DO 

CPC), O QUE POR ÓBVIO EXCLUI A APRESENTAÇÃO POR FOTOCOPIA. 

TRATA-SE DE MATÉRIA RECONHECÍVEL DE OFÍCIO, MESMO QUE NÃO 

ALEGADA PELA PARTE. NO CASO, O EMBARGANTE SUSCITARA A 

QUESTÃO NOS EMBARGOS EMBORA NÃO A REPRODUZISSE NO 

RECURSO. AO TRIBUNAL, ANTE O EFEITO DEVOLUTIVO, E DADO 

EXAMINAR A QUESTÃO, PORQUE NÃO PRECLUI, JÁ QUE DIZ RESPEITO A 

CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO TENDO O CREDOR JUNTADO COM A INICIAL E 

SEQUER EM MOMENTO POSTERIOR OS ORIGINAIS DOS TÍTULOS, É ELE 

CARECEDOR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CARÊNCIA DECRETADA DE 

OFICIO. EXECUÇÃO EXTINTA. (OLIVEIRA, Jorge Alcibíades Perrone de. J. 

em 06 Out. 1994. Disp. em www.tjrs.jus.br Acesso em 16 Abr. 2020.) Por 

essa razão, considerando que a Exequente não apresentou em cartório, a 

via original do título executivo, embora tenha sido cientificada para tal, não 

sendo possível aferir a liquidez, certeza e exigibilidade do título, OPINO por 

indeferir a execução, nos termos do artigo 924, I do CPC/15. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015667-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DOS SANTOS MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1015667-62.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: E.C. DA SILVA ENSINO SUPERIOR ME Polo Passivo: WESLEY DOS 

SANTOS MARQUES PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se a presente de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual a Exequente almeja 

receber o valor atualizado de R$ 9.724,28 (nove mil e setecentos e vinte e 

quatro reais e vinte e oito centavos) do Executado, que, em tese, seria 

relativo a um contrato inadimplido. A Exequente apresentou, à inicial, a 

cópia do título, à Mov. 25815784. Sobre o tema, o enunciado nº 126 do 

FONAJE, assim estabelece: Em execução eletrônica de título extrajudicial, 

o título de crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão 

de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). Ora, os enunciados do 

FONAJE possuem natureza jurídica de súmula, pois originam da reunião 

jurisprudencial das cortes superiores, e determinam uma orientação 

acerca de um tema específico, justamente para propagar um entendimento 

uníssono. No caso, o enunciado prima pela conferência quanto à liquidez, 

certeza e exigibilidade do título. Por essa razão, no despacho exarado à 

Mov. 27494308, a Douta Magistrada determinou que, antes mesmo da 

Executada ser citada nos autos, a Exequente deveria ser intimada, 

justamente para apresentar o original do título executivo, na Secretaria da 

Vara, em 05 dias, para que fosse carimbado, conforme se exige o 

enunciado nº 126 do FONAJE. No entanto, mesmo com a publicação do 

aludido despacho, em 21/01/2020, a Exequente quedou-se inerte. Ora, 

como asseverado, para que a execução possa proceder, é imprescindível 

que o título que a fundamenta seja líquido, certo e exigível. E, em 

processos digitais, isso somente pode ser averiguado com a 

apresentação do original do título, em secretaria, para que o r. gestor 

possa carimbá-lo e atestar a sua autenticidade nos autos. Caso contrário, 

não se pode dizer que o título seja certo, e passível de ser executado. E 

isso até mesmo como medida de segurança jurídica que decorre do 

próprio princípio da cartularidade, inerente aos títulos de crédito. Em casos 

semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE 

POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. INTIMAÇÃO PARA 

EMENDAR A INICIAL. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 801, DO CPC. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - Sentença que apresenta fundamentação 

suficiente, tendo o juiz indicado as razões de seu convencimento pela 

parcial procedência dos embargos. Não há falar em nulidade por ausência 

de fundamentação. - Tratando-se de título de natureza cambial, 

imprescindível que a execução seja instruída com o documento original, 

tendo em vista o princípio da cartularidade, ante a possibilidade de serem 

colocados em circulação. - No caso dos autos, a parte exequente visa a 

cobrança de duplicatas, tendo sido acostadas apenas as cópias 

reprográficas dos pretensos títulos, e não a via original. - Todavia, a 

extinção da ação de execução deve ocorrer somente após o 

descumprimento da determinação do julgador no tocante à correção da 

irregularidade constatada, ou seja, depois da parte exequente ter tido 

oportunidade de emendar a exordial. Desconstituição da sentença, fins de 

oportunizar a emenda da petição inicial, em razão do princípio da 

instrumentalidade do processo. PRELIMINAR REJEITADA. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME. (STOCKER, Gelson Rolim. Apelação cível n. 

70081887598. J. em 24 Out. 2019. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

16 Abr. 2020.) CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. 

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CAMBIAIS. NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AOS TÍTULOS 

DE CRÉDITO RURAL APLICAM-SE TODAS AS NORMAS DE DIREITO 

CAMBIAL. ART. 60 DO DL 167/67. ENTRE ESTES AVULTA O DA 

INCORPORAÇÃO DO DIREITO AO DOCUMENTO - PRINCIPIO DA 

CARTULARIDADE - QUE EXIGE DO CREDOR A ANEXAÇÃO DO ORIGINAL, 

POIS NO DOCUMENTO ESTÁ O DIREITO PRETENDIDO EXIGIR. A LEI 

PROCESSUAL, REPETINDO A NORMA DE DIREITO MATERIAL, DIZ QUE SÓ 

É EXECUTÁVEL O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, VII DO 

CPC), O QUE POR ÓBVIO EXCLUI A APRESENTAÇÃO POR FOTOCOPIA. 

TRATA-SE DE MATÉRIA RECONHECÍVEL DE OFÍCIO, MESMO QUE NÃO 

ALEGADA PELA PARTE. NO CASO, O EMBARGANTE SUSCITARA A 

QUESTÃO NOS EMBARGOS EMBORA NÃO A REPRODUZISSE NO 

RECURSO. AO TRIBUNAL, ANTE O EFEITO DEVOLUTIVO, E DADO 

EXAMINAR A QUESTÃO, PORQUE NÃO PRECLUI, JÁ QUE DIZ RESPEITO A 

CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO TENDO O CREDOR JUNTADO COM A INICIAL E 

SEQUER EM MOMENTO POSTERIOR OS ORIGINAIS DOS TÍTULOS, É ELE 

CARECEDOR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CARÊNCIA DECRETADA DE 

OFICIO. EXECUÇÃO EXTINTA. (OLIVEIRA, Jorge Alcibíades Perrone de. J. 

em 06 Out. 1994. Disp. em www.tjrs.jus.br Acesso em 16 Abr. 2020.) Por 

essa razão, considerando que a Exequente não apresentou em cartório, a 

via original do título executivo, embora tenha sido cientificada para tal, não 

sendo possível aferir a liquidez, certeza e exigibilidade do título, OPINO por 

indeferir a execução, nos termos do artigo 924, I do CPC/15. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 520 de 759



Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004251-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ABREU DOS SANTOS CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1004251-63.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: AREL IUGA LTDA-ME Polo Passivo: CRISTIANE ABREU DOS 

SANTOS CASTRO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se a presente de 

Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, na qual a 

Exequente almeja receber o valor atualizado de R$ 6.694,97 (seis mil e 

seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) da 

Executada, que, em tese, seria relativo a um contrato inadimplido. A 

Exequente apresentou, à inicial, a cópia do título, à Mov. 28744546. Sobre 

o tema, o enunciado nº 126 do FONAJE, assim estabelece: Em execução 

eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o 

original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim 

de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro – 

Florianópolis/SC). Os enunciados do FONAJE possuem natureza jurídica 

de súmula, pois originam da reunião jurisprudencial das cortes superiores, 

e determinam uma orientação acerca de um tema específico, justamente 

para propagar um entendimento uníssono. No caso, o enunciado prima 

pela conferência quanto à liquidez, certeza e exigibilidade do título. Por 

essa razão, no despacho exarado à Mov. 28904255, o Douto Magistrado 

determinou que, antes mesmo da Executada ser citada nos autos, a 

Exequente deveria ser intimada, justamente para apresentar o original do 

título executivo, na Secretaria da Vara, para que fosse carimbado, 

conforme se exige o enunciado nº 126 do FONAJE. No entanto, mesmo 

com a publicação do aludido despacho, em 10/02/2020, a Exequente 

quedou-se inerte. Ora, como asseverado, para que a execução possa 

proceder, é imprescindível que o título que a fundamenta seja líquido, certo 

e exigível. E, em processos digitais, isso somente pode ser averiguado 

com a apresentação do original do título, em secretaria, para que o r. 

gestor possa carimbá-lo e atestar a sua autenticidade nos autos. Caso 

contrário, não se pode dizer que o título seja certo, e passível de ser 

executado. E isso até mesmo como medida de segurança jurídica que 

decorre do próprio princípio da cartularidade, inerente aos títulos de 

crédito. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICAÇÃO. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

INOCORRENTE. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. POSSIBILIDADE. 

AFRONTA AO ART. 801, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - 

Sentença que apresenta fundamentação suficiente, tendo o juiz indicado 

as razões de seu convencimento pela parcial procedência dos embargos. 

Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação. - Tratando-se 

de título de natureza cambial, imprescindível que a execução seja instruída 

com o documento original, tendo em vista o princípio da cartularidade, ante 

a possibilidade de serem colocados em circulação. - No caso dos autos, a 

parte exequente visa a cobrança de duplicatas, tendo sido acostadas 

apenas as cópias reprográficas dos pretensos títulos, e não a via original. 

- Todavia, a extinção da ação de execução deve ocorrer somente após o 

descumprimento da determinação do julgador no tocante à correção da 

irregularidade constatada, ou seja, depois da parte exequente ter tido 

oportunidade de emendar a exordial. Desconstituição da sentença, fins de 

oportunizar a emenda da petição inicial, em razão do princípio da 

instrumentalidade do processo. PRELIMINAR REJEITADA. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME. (STOCKER, Gelson Rolim. Apelação cível n. 

70081887598. J. em 24 Out. 2019. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

16 Abr. 2020.) CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. 

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CAMBIAIS. NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AOS TÍTULOS 

DE CRÉDITO RURAL APLICAM-SE TODAS AS NORMAS DE DIREITO 

CAMBIAL. ART. 60 DO DL 167/67. ENTRE ESTES AVULTA O DA 

INCORPORAÇÃO DO DIREITO AO DOCUMENTO - PRINCIPIO DA 

CARTULARIDADE - QUE EXIGE DO CREDOR A ANEXAÇÃO DO ORIGINAL, 

POIS NO DOCUMENTO ESTÁ O DIREITO PRETENDIDO EXIGIR. A LEI 

PROCESSUAL, REPETINDO A NORMA DE DIREITO MATERIAL, DIZ QUE SÓ 

É EXECUTÁVEL O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, VII DO 

CPC), O QUE POR ÓBVIO EXCLUI A APRESENTAÇÃO POR FOTOCOPIA. 

TRATA-SE DE MATÉRIA RECONHECÍVEL DE OFÍCIO, MESMO QUE NÃO 

ALEGADA PELA PARTE. NO CASO, O EMBARGANTE SUSCITARA A 

QUESTÃO NOS EMBARGOS EMBORA NÃO A REPRODUZISSE NO 

RECURSO. AO TRIBUNAL, ANTE O EFEITO DEVOLUTIVO, E DADO 

EXAMINAR A QUESTÃO, PORQUE NÃO PRECLUI, JÁ QUE DIZ RESPEITO A 

CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO TENDO O CREDOR JUNTADO COM A INICIAL E 

SEQUER EM MOMENTO POSTERIOR OS ORIGINAIS DOS TÍTULOS, É ELE 

CARECEDOR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CARÊNCIA DECRETADA DE 

OFICIO. EXECUÇÃO EXTINTA. (OLIVEIRA, Jorge Alcibíades Perrone de. J. 

em 06 Out. 1994. Disp. em www.tjrs.jus.br Acesso em 16 Abr. 2020.) Por 

essa razão, considerando que a Exequente não apresentou em cartório, a 

via original do título executivo, embora tenha sido cientificada para tal, não 

sendo possível aferir a liquidez, certeza e exigibilidade do título, OPINO por 

indeferir a execução, nos termos do artigo 924, I do CPC/15. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005412-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS OAB - MT25092/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005412-11.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LUCAS ARRAIS CORREA EXECUTADO: GILMAR DOS 

SANTOS Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 

nº 9.099/95. DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se de Ação 

de Execução de Título Executivo Extrajudicial em que a parte exequente, 

intimada para apresentar o original do título executivo em secretaria, 

conforme orientação do Enunciado 126 do FONAJE, não o fez. Verifica-se 

que a parte exequente solicitou dilação do prazo para que o referido 

documento fosse apresentado após 27/02/2020 (ID nº 29307176), 

contudo já transcorreu 60 dias da data indicada sem que o original do título 

fosse apresentado. Conforme art. 320 CPC, a petição inicial deve ser 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Tendo 

em vista que a parte autora foi intimada para emendar a inicial e 

apresentar o original do título executado e se manteve inerte, imperioso é o 

indeferimento da petição inicial, de acordo com o que disciplina o art. 321, 

§ único, também do CPC. Ante ao exposto e fundamentado, OPINO por 

indeferir a petição inicial e por JULGAR EXTINTO o feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004052-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINA SATURNINA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1004052-41.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: FERREIRA & PELEGRINI LTDA ME Polo Passivo: VALDEVINA 

SATURNINA NUNES PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se a presente de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual a Exequente almeja 

receber o valor atualizado de R$ 3.133,20 (três mil e cento e trinta e três 

reais e vinte centavos) da Executada, que, em tese, seria relativo a uma 

nota promissória inadimplida. A Exequente apresentou, à inicial, a cópia do 

título, à Mov. 28697869. Sobre o tema, o enunciado nº 126 do FONAJE, 

assim estabelece: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). Ora, os enunciados do 

FONAJE possuem natureza jurídica de súmula, pois originam da reunião 

jurisprudencial das cortes superiores, e determinam uma orientação 

acerca de um tema específico, justamente para propagar um entendimento 

uníssono. No caso, o enunciado prima pela conferência quanto à liquidez, 

certeza e exigibilidade do título. Por essa razão, no despacho exarado à 

Mov. 28904241, o Douto Magistrado determinou que, antes mesmo da 

Executada ser citada nos autos, a Exequente deveria ser intimada, 

justamente para apresentar o original do título executivo, na Secretaria da 

Vara, para que fosse carimbado, conforme se exige o enunciado nº 126 

do FONAJE. No entanto, mesmo com a publicação do aludido despacho, 

em 10/02/2020, a Exequente quedou-se inerte. Ora, como asseverado, 

para que a execução possa proceder, é imprescindível que o título que a 

fundamenta seja líquido, certo e exigível. E, em processos digitais, isso 

somente pode ser averiguado com a apresentação do original do título, em 

secretaria, para que o r. gestor possa carimbá-lo e atestar a sua 

autenticidade nos autos. Caso contrário, não se pode dizer que o título 

seja certo, e passível de ser executado. E isso até mesmo como medida 

de segurança jurídica que decorre do próprio princípio da cartularidade, 

inerente aos títulos de crédito. Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria:APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A 

INICIAL. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 801, DO CPC. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. - Sentença que apresenta fundamentação suficiente, 

tendo o juiz indicado as razões de seu convencimento pela parcial 

procedência dos embargos. Não há falar em nulidade por ausência de 

fundamentação. - Tratando-se de título de natureza cambial, imprescindível 

que a execução seja instruída com o documento original, tendo em vista o 

princípio da cartularidade, ante a possibilidade de serem colocados em 

circulação. - No caso dos autos, a parte exequente visa a cobrança de 

duplicatas, tendo sido acostadas apenas as cópias reprográficas dos 

pretensos títulos, e não a via original. - Todavia, a extinção da ação de 

execução deve ocorrer somente após o descumprimento da determinação 

do julgador no tocante à correção da irregularidade constatada, ou seja, 

depois da parte exequente ter tido oportunidade de emendar a exordial. 

Desconstituição da sentença, fins de oportunizar a emenda da petição 

inicial, em razão do princípio da instrumentalidade do processo. 

PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (STOCKER, Gelson 

Rolim. Apelação cível n. 70081887598. J. em 24 Out. 2019. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 16 Abr. 2020.) CÉDULA RURAL 

PIGNORATÍCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

CAMBIAIS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO. AOS TÍTULOS DE CRÉDITO RURAL APLICAM-SE TODAS 

AS NORMAS DE DIREITO CAMBIAL. ART. 60 DO DL 167/67. ENTRE ESTES 

AVULTA O DA INCORPORAÇÃO DO DIREITO AO DOCUMENTO - PRINCIPIO 

DA CARTULARIDADE - QUE EXIGE DO CREDOR A ANEXAÇÃO DO 

ORIGINAL, POIS NO DOCUMENTO ESTÁ O DIREITO PRETENDIDO EXIGIR. A 

LEI PROCESSUAL, REPETINDO A NORMA DE DIREITO MATERIAL, DIZ QUE 

SÓ É EXECUTÁVEL O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, VII 

DO CPC), O QUE POR ÓBVIO EXCLUI A APRESENTAÇÃO POR 

FOTOCOPIA. TRATA-SE DE MATÉRIA RECONHECÍVEL DE OFÍCIO, MESMO 

QUE NÃO ALEGADA PELA PARTE. NO CASO, O EMBARGANTE 

SUSCITARA A QUESTÃO NOS EMBARGOS EMBORA NÃO A 

REPRODUZISSE NO RECURSO. AO TRIBUNAL, ANTE O EFEITO 

DEVOLUTIVO, E DADO EXAMINAR A QUESTÃO, PORQUE NÃO PRECLUI, 

JÁ QUE DIZ RESPEITO A CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO TENDO O CREDOR 

JUNTADO COM A INICIAL E SEQUER EM MOMENTO POSTERIOR OS 

ORIGINAIS DOS TÍTULOS, É ELE CARECEDOR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

CARÊNCIA DECRETADA DE OFICIO. EXECUÇÃO EXTINTA. (OLIVEIRA, 

Jorge Alcibíades Perrone de. J. em 06 Out. 1994. Disp. em www.tjrs.jus.br 

Acesso em 16 Abr. 2020.) Por essa razão, considerando que a Exequente 

não apresentou em cartório, a via original do título executivo, embora tenha 

sido cientificada para tal, não sendo possível aferir a liquidez, certeza e 

exigibilidade do título, OPINO por indeferir a execução, nos termos do 

artigo 924, I do CPC/15. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-14.2020.8.11.0001
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DALILA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000329-14.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DALILA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez 

que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA 

Evidencia-se que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, VI, do Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora 

pretende a declaração da inexistência do débito no valor de R$ 204,41 e 

indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00. Pelo artigo 292, VI 

do CPC, o valor da causa na ação em que haja cumulação de pedidos, 

deve ser a somatória de todos eles. No entanto, a somatória de ambos os 

pedidos é diferente do valor da causa apontado na inicial, qual seja, R$ 

10.000,00. Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, 

OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 

10.204,41. FALTA DE INTERESSE DE AGIR O Réu suscita preliminar de 

falta de interesse de agir, por entender que não havia demonstração de 

pretensão resistida. O artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular 

em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o 

interesse de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a 

intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em 

razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito 

processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a parte Autora 

suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente 

a conduta supostamente ilícita por parte da ré. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a Autora a esgotar todos os meios 
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administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar de falta de 

interesse de agir. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL Tem-se que a Ré 

se manifestou, ainda, acerca do comprovante de negativação juntado à 

inicial, o qual alega não ser emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. 

Contudo, vê-se que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, bem como que não há controvérsia acerca da 

negativação do nome da parte autora, razão pela qual OPINO por aceitá-lo 

para todos os fins processuais. Assim, OPINO por considerar os 

documentos juntados pela parte autora e, por conseguinte, REJEITAR a 

preliminar de inépcia da inicial arguida pela parte ré. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos, verifico que ele se encontra 

apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras 

provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a 

isso, verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas 

(Audiência de ID nº 29493595), reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega a parte 

Autora ter sido surpreendida com negativação em seu nome oriunda da 

empresa Ré, no valor de R$ 204,41, cuja origem aduz desconhecer. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, porém, optaram por 

prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, conforme 

preleciona o art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre ambos. No caso em tela, tem-se que a parte 

Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a 

existência do vínculo entre as partes. Trouxe apenas telas sistêmicas e 

faturas produzidas unilateralmente, sobre as quais a jurisprudência já 

reconheceu que “são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” 

((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Consequentemente, entendo que a parte Ré não 

observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria 

ter colacionado aos autos o contrato específico que subsidiou a 

negativação, principalmente quando a parte Autora negou a existência de 

vínculo entre as partes. Assim, a parte Ré não demonstrou fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela Autora, ou qualquer 

argumento forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, 

razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na 

esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria 

negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E POR 

DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 204,41, bem como a 

nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa 

fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar que a ré exclua 

o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao 

débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa 

que OPINO fixar em R$ 2.000,00. OPINO por determinar à r. Secretaria a 

adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor acima apontado, caso o réu não o faça. DO PLEITO 

PELOS DANOS MORAIS No que concerne aos danos morais, os fatos 

relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida 

exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativações infundadas, 

demonstrando a clara negligência da Ré, e sua falha na prestação do 

serviço. Assim aduz a jurisprudência: Declaratória de inexistência de 

relação jurídica c/c dano moral – Ônus do fornecedor do serviço de 

comprovar a existência da relação jurídica – Dano moral in re ipsa, 

decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito – Indenização arbitrada com 

ponderação, observadas as circunstâncias do caso concreto – Prazo 

para cumprimento da obrigação de cancelar as cobranças mais do que 

razoável, pois seu termo "a quo" é a data do trânsito em julgado – Multa 

fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas razões para sua redução 

ou exclusão – Recurso a que se nega provimento. (TSUNO, Marcelo. 

Recurso inominado n. 1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br.) No que tange à quantificação do dano moral, 

insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Ademais, há que 

se ressaltar que a parte autora possui débitos posteriores, conforme se 

denota pelos extratos de ID nº 26685862 e 28683786. Assim sendo, a 

existência de inscrição posterior também deve sopesar no momento da 

fixação do dano moral. Neste sentido: Recurso Inominado nº.: 

1001364-58.2017.8.11.0051- PJE- RP Origem:Juizado Especial Cível de 

Campo VerdeRecorrente(s):BANCO BRADESCO S.ARecorrido(s):BRUNO 

PEREIRA BORGESJuíza Relatora:Dra. Patrícia Ceni Data do 

Julgamento:18/06/2019 E M E N T ARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NA QUANTIA DE R$ 227,94 (duzentos e vinte e sete reais e 

noventa e quatro centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA 

RECLAMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais) QUE NÃO 

MERECE REPAROS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.De análise aos 

autos, tenho que não restou incontroversa a relação jurídica entre as 

partes, uma vez que a parte Reclamada não colacionou aos autos nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes.Assim, não 

havendo qualquer comprovação da relação jurídica, bem como a 

legitimidade da negativação em nome do consumidor, há de ser 

reconhecida a inscrição por dívida indevida, tenho que os danos morais 

devem ser mantidos, já que são in re ipsa.É certo que o valor da 

indenização deve guardar consonância com o dano sofrido, a 

potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, bem 

como a inexistência de negativações posteriores.Neste cenário, entendo 

que a quantia arbitrada (R$ 4.000,00) se mostra compatível com os 

critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores deste mesmo patamar. Manutenção da sentença 

em todos os termos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001364-58.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 

24/06/2019) Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da 

importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por: 1. CORRIGIR, 

de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.204,41. 1. REJEITAR as 

preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir arguidas pela 

parte ré à defesa. NO MÉRITO, OPINO por: 2. RECONHECER a relação de 

consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em 

favor da parte Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC. 3. JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, 

para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 
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PARTES E POR DECLARAR INEXIGÍVEIS O DÉBITO NO VALOR DE R$ 

204,41, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. 

DETERMINAR que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). 5. DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante 

SERASA JUD, caso o réu não o faça. 6. No que concerne aos danos 

morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar 

a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar 

na proporção de R$ 1.000,00 (um mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(11/06/2019) e a correção monetária, a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010424-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010424-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado a Sentença, a parte devedora efetuou 

o depósito do valor devido (ID nº 28934435), com o qual concordou a 

parte credora (ID nº 31316407). Assim, tendo em vista a satisfação da 

obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, II do CPC. Expeça-se alvará do valor depositado nos autos em favor 

da parte credora, de acordo com os dados informados à Petição de ID nº 

31316407. Após, arquive-se. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 9.099/95, e art. 

8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009755-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHESYKA CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUSANO BELIZARIO DE SOUZA OAB - GO55520 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009755-50.2020.8.11.0001. 

AUTOR: DHESYKA CARDOSO DA SILVA REU: ITAU SEGUROS S/A Vistos 

etc. Dispensado o relatório, conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 

nº 31117887) e a quitação será realizada diretamente à parte credora. 

Portanto, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra e, consequentemente, 

pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b” do CPC. Arquive-se. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 9.099/95, e art. 

8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022121-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022121-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Evidencia-se que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, VI, do 

Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a 

possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a 

parte autora pretende a declaração da inexistência do débito no valor de 

R$ 211,49 e indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00. Pelo 

artigo 292, VI do CPC, o valor da causa na ação em que haja cumulação 

de pedidos, deve ser a somatória de todos eles. No entanto, a somatória 

de ambos os pedidos é diferente do valor da causa apontado na inicial, 

qual seja, R$ 10.000,00. Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º 

do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em 

R$ 10.211,49. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos 

autos, verifico que se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que a parte autora, 

ao ser indagada sobre a realização de audiência de instrução e julgamento 

ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 29387324), requereu o 

julgamento antecipado da lide e a parte ré, reportou-se à contestação. 

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega a parte 

Autora ter sido surpreendida com a negativação em seu nome oriunda do 
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Banco Réu, no valor de R$ 211,49, cuja origem aduz desconhecer. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, porém, optaram por 

prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade 

civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos. 

No caso em tela, tem-se que a parte Ré, na oportunidade defensiva, não 

logrou êxito em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Não 

trouxe aos autos qualquer documentação que pudesse evidenciar o 

vínculo supostamente existente entre elas. Trouxe apenas faturas 

produzidas unilateralmente e telas sistêmicas sobre as quais a 

jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). 

Consequentemente, entendo que a parte Ré não observou o ônus que lhe 

é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos 

autos o contrato específico que subsidiou a negativação, principalmente 

quando a Autora negou a existência do débito entre as partes. Assim, a 

parte Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao 

direito pleiteado pela parte Autora ou qualquer argumento forte o suficiente 

para subsidiar a existência da negativação, razão pela qual presume-se 

verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da responsabilidade 

civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do 

C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual 

OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 

211,49, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar que o réu tome as providências necessárias no sentido de 

retirar o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada das negativações aqui 

discutidas, no valor acima apontado, caso o réu não o faça. DO PLEITO 

PELOS DANOS MORAIS Analisando o pleito pela reparação de danos 

morais, tem-se que apesar do apontamento dos dados da parte Autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que a Ré não conseguiu 

demonstrar, constituir falha na prestação o serviço, no caso em espeque, 

não há como se reconhecer danos morais propriamente ditos. Isso porque 

a parte autora já possuía outro apontamento nos órgãos restritivos de 

crédito quando da inserção da negativação aqui discutida, consoante se 

vê pelo extrato juntado à inicial. Desse modo, a improcedência da 

pretensão indenizatória se impõe, pois, restando comprovado que havia 

anotação preexistente do nome do consumidor nos órgãos de proteção, 

inexiste dano moral a ser indenizado, a teor do enunciado sumular nº 385, 

do Superior Tribunal de Justiça: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal do nosso estado: 

EMENTA:RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS– INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

–FRAUDE – APONTAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO – 

NEGLIGÊNCIA DA PARTE CREDORA QUANTO Á INVESTIGAÇÃO DA 

DENUNCIADA FRAUDE COMERCIAL – DANO MORAL– AFASTADO – 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS LEGÍTIMAS RESTRIÇÕES ANTERIORES –SÚMULA 

385 DO STJ – REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição em 

órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que 

dispensa a prova de sua ocorrência. A preexistência de legítima 

negativação em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral 

indenizável, nos termos da súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça. (N.U 1000518-98.2017.8.11.0032, TURMA RECURSAL, 

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 

22/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) E, havendo, pois, inscrição 

prévia do nome do consumidor nos órgãos de proteção, inexiste o abalo 

de crédito, porquanto o nome já se encontrava restrito no comércio 

quando realizada a inscrição que ora se discute, razão pela qual OPINO 

pelo indeferimento dos danos morais. DISPOSITIVO Isso posto, após 

analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as 

partes, OPINO por: 1. CORRIGIR, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo 

em R$ 10.211,49. NO MÉRITO, OPINO por: 1. RECONHECER a relação de 

consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em 

favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, 

para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 211,49, 

bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob 

pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 3. DETERMINAR que o 

réu tome as providências necessárias no sentido de retirar o nome do 

autor dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. 

DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para 

a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o 

réu não o faça. 5. No que concerne aos danos morais, OPINO pelo seu 

indeferimento, a teor do que dispõe a Súmula 385 do STJ. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007328-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON GARCIA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007328-80.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOELSON GARCIA DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 

nº 30037960) e a quitação será realizada diretamente à parte credora. 

Portanto, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra e, consequentemente, 

pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b” do CPC. Arquive-se. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 9.099/95, e art. 

8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016264-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA ARAUJO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRISLEI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016264-94.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JONATA ARAUJO VIEIRA REQUERIDO: IRISLEI DE ALMEIDA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as partes 

transigiram conforme termo de acordo realizado no Serviço de 

Atendimento Imediato do Juizado Especial do Centro. Portanto, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, por 

sentença, do acordo supra, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011921-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011921-89.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO EXECUTADO: GMAC 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., PASCHOALOTTO SERVICOS 

FINANCEIROS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da lei nº 9.099/95. Verifica-se que a parte devedora efetuou o 

depósito do valor remanescente devido (ID nº 30911039), com o qual 

concordou a parte credora (ID nº 31297419). Assim, tendo em vista a 

satisfação da obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos 

termos do artigo 924, II do CPC. Expeça-se alvará do valor depositado nos 

autos em favor da parte credora, de acordo com os dados informados à 

Petição de ID nº 31297419. Após, arquive-se. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015486-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO RIBEIRO MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015486-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABRICIO RIBEIRO MATEUS REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO GRATUIDADE A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

A ré suscita preliminar de incompetência do juizado para processar e 

julgar a presente ante a necessidade de perícia na gravação que alega ter 

juntado aos autos. Contudo, não há qualquer gravação juntada no 

processo. Assim sendo, OPINO por REJEITAR a preliminar de 

incompetência arguida pela ré na contestação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos verifico que se encontra 

apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras 

provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a 

isso, verifico que a parte autora, ao ser indagada sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas 

(Audiência de ID nº 27576697), requereu o julgamento antecipado da lide e 

a parte ré pleiteou a designação de audiência de instrução e julgamento, a 

qual entendo ser desnecessária no caso em apreço, tendo em vista que 

os documentos juntados são suficientes para dirimir a controvérsia. 

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. indenização por danos morais em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A. Em apertada síntese, afirma a parte autora que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização moral, 

afirmando desconhecer a origem do débito negativado e afirmando a 

inexistência de contrato entre as partes, chegando a mencionar que se 

tratou de relação fraudulenta. A requerida, por seu turno, informou que 

adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade 

do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos 

autos documentos que comprovam a contratação. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, está patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual, conforme já deferido à 

decisão de ID nº 25866460. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque suas assertivas se 

caracterizam como fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. A 

empresa reclamada juntou aos autos Proposta de Adesão com assinatura 

da parte autora, além de seu documento pessoal, documentos que 

comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, contudo não 

juntou aos autos qualquer documento que demonstrasse a existência de 

débito em nome do demandante, isso porque nas próprias telas sistêmicas 

juntadas pela ré com a defesa, consta que o autor efetuou a portabilidade 

da sua linha para outra operadora em 04/05/2018, não tendo a empresa ré 

demonstrado, seja através de faturas ou até mesmo de alegações, que 

após este período, haviam valores devidos pelo demandante. Após a 

apresentação da defesa e documentos a ela carreados, a parte autora 

modificou a tese inicial, sustentando que nunca negou a existência de 

relação jurídica entre si e a ré, mas que desconhece apenas o débito 

negativado. Ora, como já dito anteriormente, a alegação inicial foi de 
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inexistência de relação jurídica, a qual foi expressamente negada pelo 

autor quando ingressou com a ação, relação esta que restou comprovada 

pela parte adversa, a qual somente não comprovou a existência do débito 

negativado. Assim sendo, OPINO por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, RATIFICANDO a liminar deferida à Decisão 

de ID nº 25866460 para DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito específico 

no valor de R$ 901,44. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada pretende 

o reconhecimento da exigibilidade dos débitos negativados, em face de 

inadimplência da parte Reclamante. Contudo, em que pese a ré ter 

comprovado a existência da relação jurídica, não comprovou a existência 

do débito, pelo que OPINO por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto. DOS DANOS MORAIS E DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Como já 

dito anteriormente, a parte autora negou a existência de relação jurídica 

entre as partes, chegando a mencionar que se tratou de relação 

fraudulenta. Por mais que a ré não tenha comprovado a origem do débito, 

comprovou a existência da relação. Assim, restou comprovado que a 

parte demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados pela 

demandada são provas irrefutáveis desta situação. O Enunciado 136 do 

FONAJE quanto ao tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, resta caracterizada a 

litigância de má-fé, devendo, por consequência imperiosa, ser-lhe aplicada 

a multa prevista no art. 81 do CPC, que ora OPINO arbitrar em 5 % sobre o 

valor da causa, além de sua condenação ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios que OPINO arbitrar na proporção de R$ 1.000,00. 

Entretanto, em razão da declaração de inexistência do débito, tem-se que 

a negativação do nome do autor foi indevida, o que lhe enseja a reparação 

moral pretendida, a qual deve ser minorada em razão de negativação 

posterior. Apesar de o demandante sustentar que a negativação posterior 

também é indevida, não comprova a existência de ação discutindo aquele 

débito. Assim, OPINO por JULGAR PARCIAMENTE PROCEDENTE o pedido 

de indenização por danos morais, os quais OPINO arbitrar na mesma 

proporção da condenação em litigância de má-fé, ficando compensadas 

ambas as verbas. DISPOSITIVO Posto isso, OPINO por: 1. REJEITAR a 

preliminar de incompetência do juizado arguida pela ré à contestação. 2. 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, RATIFICANDO a 

liminar deferida à Decisão de ID nº 25866460 para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito específico no valor de R$ 901,44. 3. JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto. 4. CONDENAR a parte reclamante 

ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do 

advogado, que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5. JULGAR 

PARCIAMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, 

os quais OPINO arbitrar na mesma proporção da condenação em litigância 

de má-fé, ficando compensadas ambas as verbas. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MMª. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus advogados. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005390-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA VEZETIV MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005390-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARGARIDA VEZETIV MARTINS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a Sentença, a parte 

devedora efetuou o depósito do valor devido (ID nº 29880663), com o qual 

concordou a parte credora (ID nº 31349788). Assim, tendo em vista a 

satisfação da obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos 

termos do artigo 924, II do CPC. Expeça-se alvará do valor depositado nos 

autos em favor da parte credora, de acordo com os dados informados à 

Petição de ID nº 31349788. Após, arquive-se. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016802-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN FERREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016802-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JONATAN FERREIRA BORGES REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, 

conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, observa-se que as partes transigiram (ID nº 28272624) e a 

quitação será realizada diretamente à parte credora. Portanto, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, por 

sentença, do acordo supra e, consequentemente, pela EXTINÇÃO do 

processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Arquive-se. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017783-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO IRISVAN DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO OAB - MT0006409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017783-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO IRISVAN DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: 

OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

observa-se que as partes transigiram (ID nº 31117887) e a quitação será 

realizada diretamente à parte credora. Portanto, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do 

acordo supra e, consequentemente, pela EXTINÇÃO do processo, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Arquive-se. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009311-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RIBEIRO DE AMORIM OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009311-51.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: VANESSA RIBEIRO DE AMORIM OLIVEIRA REQUERIDO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando 

os autos, observa-se que as partes transigiram (ID nº 29056492) e a 

quitação já foi realizada, consoante se verifica à petição de ID nº 

29328730. Portanto, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, 

opino pela HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra e, 

consequentemente, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Expeça-se alvará do valor 

depositado nos autos conforme dados informados à Petição de ID nº 

30485445. Após, arquive-se. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 9.099/95, e art. 

8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004461-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH ALVES RODRIGUES 50922840210 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

DEZIRRE CRISTINA DA CRUZ - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINA NIGG OAB - PR32376 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004461-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIETH ALVES RODRIGUES 50922840210 REQUERIDO: 

MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DEZIRRE CRISTINA DA CRUZ - 

ME Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as partes 

transigiram (ID nº 29357518) e a quitação será realizada diretamente à 

parte credora. Portanto, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, 

opino pela HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra e, 

consequentemente, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Arquive-se. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da 

Lei n.º 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020186-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AMANCIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020186-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO AMANCIO PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, VI, do Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende a declaração 

da inexistência do débito no valor de R$ 86,05 e indenização por dano 

moral no valor de 20 salários mínimos (R$ 19.960,00). Pelo artigo 292, VI 

do CPC, o valor da causa, na ação em que haja cumulação de pedidos, 

deve ser a somatória de todos eles. No entanto, a somatória de ambos os 

pedidos é diferente do valor da causa apontado na inicial, qual seja, R$ 

19.960,00. Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, 

OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 

20.046,05. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DAS PRELIMINARES ARGUIDAS AUSÊNCIA DE 

PROVA MÍNIMA A ré se manifestou à defesa, argumentando que a parte 

autora reatou ter entrado em contato com a demandada para tentar 

solucionar administrativamente a questão, entretanto não teria informado 

qualquer número de protocolo de atendimento, inexistindo prova mínima do 

alegado. Em razão disso, pugna pelo indeferimento da petição inicial. Não 

merece prosperar a preliminar, uma vez que, primeiramente, a ausência de 

provas das alegações iniciais ensejaria a improcedência dos pedidos e 

não à extinção precoce do processo e, ainda, não existe obrigação legal 

da parte autora em tentar resolver o conflito administrativamente antes de 

ingressar com a presente ação. Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar 

de inépcia da inicial arguida pela ré. INÉPCIA DA INICIAL - DO 

COMPROVANTE DE RESIDENCIA E DOCUMENTO QUE COMPROVA A 

NEGATIVAÇÃO Vê-se que a ré se manifesto acerca do comprovante de 

endereço apresentado pela parte autora, que não estaria em seu nome. 
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Contudo, vê-se que Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse. Além disso, verifico que a parte autora firmou declaração 

de residência. A Ré questiona também a idoneidade do comprovante de 

negativação apresentado pela parte Autora à inicial. No entanto, não 

apresenta qualquer outro documento que viesse a desconstituí-lo. Além 

disso, a negativação do nome da parte autora é fato incontroverso nos 

autos, razão pela qual OPINO por aceitar os documentos apresentados 

pela parte autora para todos os fins, REJEITANDO a preliminar de inépcia 

da inicial arguida pela ré. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da 

análise dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto 

que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas (Audiência de ID nº 28932892) sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas, 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com negativação em 

seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 86,05, cuja origem aduz 

desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela 

logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre eles. No caso em tela, tem-se que a Ré, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do 

vínculo entre as partes. Trouxe apenas telas sistêmicas e faturas 

produzidas unilateralmente, sobre as quais a jurisprudência já reconheceu 

que “são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis 

para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Consequentemente, entendo que a Ré não observou o 

ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter 

colacionado aos autos o contrato específico que subsidiou a negativação, 

principalmente quando a parte Autora negou a existência do débito 

negativado. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora, ou qualquer argumento 

forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela 

qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 86,05, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 

2.000,00. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 

86,05, caso a ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que 

concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar 

a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à Ré a 

obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à negativações infundadas, demonstrando a clara negligência da Ré, e 

sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: 

Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano moral – Ônus do 

fornecedor do serviço de comprovar a existência da relação jurídica – 

Dano moral in re ipsa, decorrente da inscrição indevida do nome do 

consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – 

Indenização arbitrada com ponderação, observadas as circunstâncias do 

caso concreto – Prazo para cumprimento da obrigação de cancelar as 

cobranças mais do que razoável, pois seu termo "a quo" é a data do 

trânsito em julgado – Multa fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas 

razões para sua redução ou exclusão – Recurso a que se nega 

prov imento.  (TSUNO, Marce lo .  Recurso inominado n . 

1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Out. 2018.) No que tange à quantificação 

do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Ademais, há que se ressaltar que a parte autora 

possui débitos posteriores, conforme se denota pelo extrato de ID nº 

27222446. Em consulta ao sistema PJE e PROJUDI, verifica-se que os 

débitos negativados pelo Banco Bradesco S/A e pela Telefônica Brasil S/A 

estão sendo discutidos (processos de nº 1020189-35.2019.8.11.0001 e 

1020183-28.2019.8.11.0001), contudo não foi encontrado processo 

discutindo o débito negativado pelo Banco do Brasil. Assim sendo, a 

existência de inscrição posterior também deve sopesar no momento da 

fixação do dano moral. Neste sentido: Recurso Inominado nº.: 

1001364-58.2017.8.11.0051- PJE- RP Origem:Juizado Especial Cível de 

Campo VerdeRecorrente(s):BANCO BRADESCO S.ARecorrido(s):BRUNO 

PEREIRA BORGESJuíza Relatora:Dra. Patrícia Ceni Data do 

Julgamento:18/06/2019 E M E N T ARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NA QUANTIA DE R$ 227,94 (duzentos e vinte e sete reais e 

noventa e quatro centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA 

RECLAMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais) QUE NÃO 

MERECE REPAROS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.De análise aos 

autos, tenho que não restou incontroversa a relação jurídica entre as 

partes, uma vez que a parte Reclamada não colacionou aos autos nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes.Assim, não 

havendo qualquer comprovação da relação jurídica, bem como a 

legitimidade da negativação em nome do consumidor, há de ser 

reconhecida a inscrição por dívida indevida, tenho que os danos morais 

devem ser mantidos, já que são in re ipsa.É certo que o valor da 

indenização deve guardar consonância com o dano sofrido, a 

potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, bem 

como a inexistência de negativações posteriores.Neste cenário, entendo 

que a quantia arbitrada (R$ 4.000,00) se mostra compatível com os 

critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores deste mesmo patamar. Manutenção da sentença 

em todos os termos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001364-58.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 

24/06/2019) Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. Quanto ao pedido de condenação da parte autora em 

litigância de má-fé, OPINO por indeferi-lo, eis que manifestamente 

improcedente. DISPOSITIVO: Isso posto, após analisar as versões fáticas 

e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por: 1. CORRIGIR, 

de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 20.046,05. 2. REJEITAR as 

preliminares de inépcia da inicial arguidas pela ré. 3. RECONHECER a 

relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da 

prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos 
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do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da 

Ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 86,05, 

bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob 

pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO por determinar 

que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. 6. OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada da negativação aqui discutida, no valor acima mencionado, 

mediante SERASA JUD, caso a ré não o faça. 7. No que concerne aos 

danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por 

condenar a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por 

arbitrar na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (13/06/2016) e a correção monetária, a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002392-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EREONICE SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1002392-46.8.11.0001 Polo Ativo: 

EREONICE SEBASTIANA DA SILVA Polo Passivo: ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais c/ Tutela Antecipada, proposta pela Autora em 

desfavor da Ré. Após o pleno exercício do contraditório e da ampla 

defesa, foi prolatado projeto de sentença, pelo r. juiz leigo, à Mov. 

26002112. À ocasião, tornou-se definitiva a tutela antecipada, no que diz 

respeito a obrigação de realizar a transferência da titularidade da unidade 

consumidora para o nome da Autora, e, ainda, reconheceu os danos 

morais sofridos pela Autora, condenando a Ré à ressarci-los no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). O aludido projeto foi devidamente homologado, 

pela Douta Magistrada. Não obstante a Ré ter oposto Embargos de 

Declaração, à Mov. 27626611, o mesmo não foi acolhido pelo Douto 

Magistrado (Mov. 30922333). E, à Mov. 31217212, as partes se 

manifestaram, informando a composição amigável da contenda. 

Consigna-se que a petição de acordo foi juntada pelo advogado da Ré, e 

está assinado pelo advogado da Autora, ambos com plenos poderes para 

transigir (Mov. 22533657 e 24170850). Certo é que se mostra lícito e 

louvável às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, adequando-se ao espírito da nova sistemática do 

processo civil, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro 

que as partes são capazes, estão devidamente representadas, e nada 

obsta a homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. 

Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece 

que: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - 

homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo eficácia 

da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código 

de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR 

SENTENÇA da composição amigável firmada entre as partes à Mov. 

31217212, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. OPINO 

PELA EXTINÇÃO do presente feito, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, III, B do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009373-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA TEIXEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA OAB - MT10351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1009373-91.2019.811.0001 

Autora: SORAIA TEIXEIRA MAGALHÃES Ré: CIA PANAMENA DE 

AVIACION S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Em breve síntese, o 

presente feito versou acerca de Ação de Indenização por Danos Morais, 

proposta pela Autora, em desfavor da Ré. Após o trâmite processual, e 

preservação do contraditório e da ampla defesa, houve a prolação do 

projeto de sentença, por esta juíza leiga (Mov. 28458135), no qual 

OPINOU-SE pelo reconhecimento dos danos morais sofridos, com fixação 

de indenização à Autora no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). O 

aludido projeto foi homologado pelo Douto Magistrado, e publicado em 

31/01/2020. Antes sequer de se certificar o trânsito em julgado da 

sentença, a Ré, voluntariamente, comprovou o pagamento da condenação, 

em 18/02/2020, no valor de R$ 9.360,00 (nove mil e trezentos e sessenta 

reais), consoante se depreende da Mov. 29401324. A Autora, por sua 

vez, à Mov. 31254361, manifestou expressa concordância com o valor 

depositado, e já forneceu os dados bancários de seu patrono, para fins 

de levantamento do alvará. Observo que o profissional que ali peticionou, 

detém poderes para receber e dar quitação, consoante procuração de 

Mov. 24284508. Dessa feita, para fins de formalidades processuais, 

OPINO por determinar que a r. Secretaria certifique o trânsito em julgado 

da sentença de Mov. 28458135. Após, OPINO pela expedição de alvará, 

em observância aos dados fornecidos à Mov. 31254361, para o 

levantamento do valor adimplido, voluntariamente, nos autos. 

Considerando que o feito já estava na fase de execução, e que o valor 

depositado representa a sua totalidade, OPINO por reconhecer que a 

obrigação foi devidamente satisfeita, para extinguir o processo, nos 

termos do artigo 924, II do CPC/15. Com a expedição do documento acima 

discriminado, nada sendo requerido, OPINO pelo arquivamento do presente 

feito. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

P a u l a  P i n h e i r o  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 
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legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012958-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

ROBERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1012958-20.2020.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADA: MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA EXECUTADO: 

ROBÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Execução, proposta pelo Exequente em desfavor dos 

Executados. Logo após a determinação do Douto Magistrado, pela citação 

dos Executados, e, antes mesmo do seu cumprimento, o Exequente, e o 

Executado, Sr. Robério Rodrigues de Almeida, peticionaram, em conjunto, 

à Mov. 31198228, informando a composição amigável da contenda. O 

documento está assinado pelo Executado, e foi protocolado, mediante 

assinatura digital, pela advogada da Exequente. Observo que a advogada 

da Exequente detém poderes para transigir, consoante procuração de 

Mov. 30291458. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes, estão devidamente representadas, e nada obsta a homologação 

da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o 

artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a 

transação; Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código de 

Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA 

da composição amigável firmada entre Exequente e o Executado, Sr. 

Robério Rodrigues de Almeida, à Mov. 31198228, para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, 

com resolução de mérito, entre Exequente e Executado, Sr. Robério 

Rodrigues de Almeida, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. Tendo o feito prosseguido em desfavor da Executada MRV PRIME 

XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA, OPINO pelo cumprimento da 

determinação de Mov. 30461249. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008666-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1008666-89.2020.8.11.0001 

Autor: JUVENAL PEREIRA Réu: ITAU UNIBANCO S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta pelo Autor em desfavor ao Réu. 

Antes mesmo da realização da audiência de conciliação, ou juntada do 

comprovante de citação do Réu, nos autos, as partes peticionaram, à Mov. 

31264026, informando a composição amigável da contenda. Consigna-se 

que a petição de acordo está assinada pelos advogados do Autor e do 

Réu, ambos com poderes para transigir (Mov. 29585979, p. 01 e 

31264027). Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, adequando-se ao 

espírito da nova sistemática do processo civil, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, e nada 

obsta a homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. 

Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece 

que: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - 

homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo eficácia 

da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código 

de Processo Civil. Portanto, para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra e, 

consequentemente, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MORAES UMEMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REU)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 101316-50.2020.8.11.0001 

Autora: FLÁVIA MORAES UMEMO Ré: COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUIÇÃO Ré: WHIRLPOOL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de Ação de substituição de produto da mesma qualidade c/c reparação 

por danos morais e antecipação dos efeitos da tutela, proposta pela 

Autora em desfavor às Rés. À Mov. 28100347, pela Douta Magistrada, foi 

indeferida a tutela de urgência para fins de substituição imediata do 

produto. Na oportunidade, já deferiu a inversão do ônus probatório, em 

favor da Autora. Citada, em 29/01/2020 (Mov. 28832652), a Ré, Whirlpool 

S.A, já informou, à Mov. 29461875, celebração de acordo com a Autora, 

antes mesmo da realização da audiência de conciliação. Consigna-se que 
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a petição de acordo está assinada pelos advogados da Autora e da Ré, 

ambos com poderes para transigir (Mov. 28081544 e 29461877). Observo, 

inclusive, que o valor objeto da transação já foi pago pela Ré, consoante 

comprovante de Mov. 31110188, ainda, que refletem à totalidade do litígio. 

Inclusive, na oportunidade, as partes deixaram claro que a quitação ali 

outorgada, abrangia todos os Réus. Certo é que se mostra lícito e louvável 

às partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes 

são capazes, e nada obsta a homologação da transação celebrada, 

voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 

515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre 

as partes à Mov. 29461874, para que produzam os seus efeitos jurídicos 

e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016236-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR BENEDITO SANTOS CIRIACO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA OAB - MT13352-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 30776195, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016777-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016777-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO PEDRO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014794-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELL DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 30947437, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009946-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS MORAIS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS OAB - MT25517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009946-32.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSIS MORAIS SILVA EXECUTADO: AMBEV S.A. Visto. 

Ante a inércia do patrono da parte reclamante quanto ao despacho 

proferido no mov. 30407231, intime-se, pessoalmente, o Reclamante para 

se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução dos 

valores à parte Reclamada, bem como extinção do feito. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018358-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018358-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR REQUERIDO: AMIL 

SAUDE LTDA Visto. Acolho o pedido apresentado pela parte Reclamante 

no mov. nº 29801995. Designe-se nova data para realização da audiência 

de conciliação. Intimem-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001429-04.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO REQUERIDO: VIA 

VAREJO S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Visto. Acolho o 

pedido apresentado pela parte Reclamante no mov. nº 29818012. 

Designe-se nova data para realização da audiência de conciliação. 

Intimem-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015165-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO LOTUFO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT17276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERREIRA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015165-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDIO LOTUFO FILHO REQUERIDO: PATRICIA FERREIRA 

SANTANA Visto. Defiro o pedido de citação por Carta Precatória no novo 

endereço indicado na petição de mov. 28166073. Promova a Secretaria, a 

designação de nova data para realização da audiência de conciliação. 

Intimem-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017650-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE CAMPOS FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017650-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DE CAMPOS FONTES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. 

Defiro o prazo de 5 (cinco) dias, para que a parte Reclamante comprove a 

impossibilidade de comparecimento à audiência conciliatória. Vencido o 

prazo e havendo justificativa, voltem conclusos para designação de nova 

data e, do contrário, na pasta de contumácia. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016115-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BRUNO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES NASCIMENTO BRUNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016115-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIS CARLOS BRUNO REQUERIDO: MOISES NASCIMENTO 

BRUNO Visto. Promova a Secretaria a citação da parte Reclamada por 

Oficial de Justiça no novo endereço indicado na petição de mov. 

28362054. Promova a Secretaria, a designação de nova data para 

realização da audiência de conciliação. Intimem-se. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018245-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL FAUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA TOSE FAUSTINA DE OLIVEIRA OAB - MT21529-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018245-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EZEQUIEL FAUSTINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIA 

IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP Visto. Proceda-se a citação da 

parte Reclamada por Oficial de Justiça no novo endereço indicado na 

petição de mov. 28275790. Promova a Secretaria, a designação de nova 

data para realização da audiência de conciliação. Intimem-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016794-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE FERREIRA HOTRANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1016794-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVANE 

FERREIRA HOTRANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017460-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL FERREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. INTIMO A EMBARGADA 

PARA QUERENDO, SE MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016796-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GOL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS NOVAS E USADAS LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALYTA GOMES DE SOUSA OAB - MT27939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016796-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GOL COMERCIO 

DE PECAS PARA VEICULOS NOVAS E USADAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THALYTA GOMES DE SOUSA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015251-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA ANTONIA COSTA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE O RECURSO INOMINADO É TEMPESTIVO. PARTE 

REQUEREU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMO A 

RECORRIDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017383-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN VINICIUS MACIEL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE O RECURSO INOMINADO É TEMPESTIVO. PARTE 

REQUEREU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMO A 

RECORRIDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016809-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEF LEWYSTEIN PORTEGLIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016809-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEF 

LEWYSTEIN PORTEGLIO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JORDANIA BARCELO DA SILVA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

04/06/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016811-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DURCELINA DE MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016811-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DURCELINA DE 

MELO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016813-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016813-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ CARLOS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016819-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROL ELE SAWITZKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1016819-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAROL ELE 

SAWITZKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOZAN GOMES DE 

ANDRADE POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016796-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GOL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS NOVAS E USADAS LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALYTA GOMES DE SOUSA OAB - MT27939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016796-68.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GOL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS NOVAS E 

USADAS LTDA - ME REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto. I- 

Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentando Documento pessoal do Empresário Individual ou sócio 

representante, conforme o caso, de forma legível e integral, sob pena de 

seu indeferimento (art. 330 do CPC). II- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004044-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004044-64.2020.8.11.0001. 
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EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: TAYLA DE 

LIMA Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), por Carta A. R., para 

pagar(em) o valor do débito, ou apresentar bens à penhora, no prazo de 3 

(três) dias, com as advertências do artigo 774, do CPC. O(s) Devedor(es) 

não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de bens penhoráveis, 

intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) a indicação do 

necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (Art. 53, 

§4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e de não pagamento com 

ausência de justificativa, tendo em vista o descumprimento do disposto no 

art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica de ato atentatório à dignidade da 

justiça e imponho a multa no patamar de 20% (vinte por cento), sobre o 

valor atualizado do débito em execução, que reverterá em favor da(s) 

parte(s) Exequente(s). Do contrário, havendo depósito/indicação de bens 

à penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo 

de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio será interpretado como 

concordância na primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), 

desde logo designe a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da 

Lei 9.099/95), oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens 

pela(s) parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004443-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004443-93.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: MARILENE 

GONCALVES Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), por Carta A. 

R., para pagar(em) o valor do débito, ou apresentar bens à penhora, no 

prazo de 3 (três) dias, com as advertências do artigo 774, do CPC. O(s) 

Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de bens 

penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) a 

indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, 

havendo depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, 

manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, 

advertindo que, o silêncio será interpretado como concordância na 

primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe 

a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), 

oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) 

parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020704-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SENGER BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILTON CESAR DA SILVA OAB - MT21759-A (ADVOGADO(A))

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA, na pessoa de seu advogado HABILITADO NO 

SISTEMA PJE NA DATA DE HOJE, para tomar conhecimento da SENTENÇA 

proferida nos presentes autos ID Nº: 30691143, ficando ciente que, caso 

queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

intimação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016832-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDO BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016832-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSENILDO 

BATISTA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE SOUZA 

AMARAL POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007785-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IRINEU SALCO BURLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007024-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEIDE SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016833-95.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016833-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIO DE 

JESUS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO GONCALVES 

DE PINHO POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016424-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIUANA FERNANDA SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA 02 Data: 19/12/2019 Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016424-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIUANA FERNANDA SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 30932179, é tempestivo, tendo em vista a 

decisão do id: 30435705 (concedeu a reabertura de prazo recursal); há 

pedido de gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer 

contrarrazões no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002931-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RIZZIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIFAS FERREIRA RODRIGUES 92258840287 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002931-75.2020.8.11.0001 

REPRESENTANTE: EDUARDO RIZZIERI REQUERIDO: ELIFAS FERREIRA 

RODRIGUES 92258840287 Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), 

por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou apresentar bens à 

penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as advertências do artigo 774, do 

CPC. O(s) Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de 

bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) 

a indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, 

havendo depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, 

manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, 

advertindo que, o silêncio será interpretado como concordância na 

primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe 

a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), 

oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) 

parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016843-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016843-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILLIAN DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021154-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOBERTA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 31103902, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004412-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIZ DA SILVA ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004412-73.2020.8.11.0001 

REPRESENTANTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP 

REQUERIDO: JEFFERSON LUIZ DA SILVA ARRUDA Visto. Cite(m)-se a(s) 

parte(s) Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, 

ou apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as 

advertências do artigo 774, do CPC. O(s) Devedor(es) não sendo 
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encontrado(s) e/ou na inexistência de bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) 

parte(s) Credora(s) a promover(em) a indicação do necessário no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 

No caso de citação positiva e de não pagamento com ausência de 

justificativa, tendo em vista o descumprimento do disposto no art. 774, V, 

do CPC, reconheço a prá-tica de ato atentatório à dignidade da justiça e 

imponho a multa no patamar de 20% (vinte por cento), sobre o valor 

atualizado do débito em execução, que reverterá em favor da(s) parte(s) 

Exequente(s). Do contrário, havendo depósito/indicação de bens à 

penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo 

de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio será interpretado como 

concordância na primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), 

desde logo designe a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da 

Lei 9.099/95), oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens 

pela(s) parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016854-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016854-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

ROSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029244-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANES ROBERTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ OAB - DF34163 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/02/2020 Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência da LIMINAR deferida nos autos ID 

nº 26581064. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029244-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANES ROBERTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ OAB - DF34163 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Valor vinculado. Intimação do Reclamante, para no prazo de 05 dias, 

manifestar-se sobre a guia de pagamento juntado aos autos, bem como, 

indicar CPF e dados bancários, para expedição de alvará.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002750-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002750-74.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CVL IMOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: WILSON JOSE DA 

SILVA Visto. I- Emende a parte Exequente a inicial, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentando documentação que demonstre sua condição 

Empresarial, de forma legível e atualizada, sob pena de seu indeferimento 

(art. 924, I, do CPC). - Certidão da JUCEMAT ou, se for o caso, certidão de 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, constando opção pelo Simples 

Nacional (art. 1º, da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC); - Aos não 

optantes pelo Simples Nacional, a comprovação no último ano-calendário, 

do rendimento bruto nos termos do art. 3º, da LC nº 123/06; - Certidão 

atualizada de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas – 

CNPJ/Ministério da Fazenda; - Contrato Social atualizado; - Documento 

pessoal do Empresário Individual ou sócio representante, conforme o 

caso. Nesse sentido: “Enunciado 135/FONAJE: O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda.” II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020826-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA, na pessoa de seu advogado HABILITADO NO 

SISTEMA PJE NA DATA DE HOJE, para tomar conhecimento da SENTENÇA 

proferida nos presentes autos ID Nº 30853946, ficando ciente que, caso 

queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

intimação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004661-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004661-24.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA EXECUTADO: 

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA Visto. I- Intime-se a parte 
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Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, para 

apresentar demonstrativo de débito com o nome da parte correto, sob 

pena de indeferimento. II- Vencido o prazo, conclusos. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016858-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ITALIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR OAB - MT28001/O 

(ADVOGADO(A))

RENATA ALVES BEZERRA OAB - MT25757/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1016858-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:COMERCIAL 

ITALIA LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA ALVES 

BEZERRA, EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA, FERNANDO GABRIEL 

CASTILHO AVELAR JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001436-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LAURA APARECIDA DE SENA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001436-93.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS ITALIA EXECUTADO: LAURA 

APARECIDA DE SENA OLIVEIRA, MICHEL DE OLIVEIRA Visto. Cite(m)-se 

a(s) parte(s) Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o valor do 

débito, ou apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as 

advertências do artigo 774, do CPC. Em se tratando de execução de taxa 

condominial, nos termos dos artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, 

incluem-se as parcelas vincendas, no curso da demanda. O(s) 

Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de bens 

penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) a 

indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, com 

depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) 

parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio 

será interpretado como concordância, na primeira hipótese. Havendo 

concordância da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe a Secretaria 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), oportunidade em 

que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer embargos por escrito 

ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) parte(s) Credora(s), 

voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016858-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ITALIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR OAB - MT28001/O 

(ADVOGADO(A))

RENATA ALVES BEZERRA OAB - MT25757/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016858-11.2020.8.11.0001. 

AUTOR: COMERCIAL ITALIA LTDA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I- Emende a parte Reclamante a 

inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando documentação que 

demonstre sua condição Empresarial, de forma legível e atualizada, sob 

pena de seu indeferimento (art. 330 do CPC). - Certidão da JUCEMAT ou, 

se for o caso, certidão de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, constando 

opção pelo Simples Nacional (art. 1º, da Instrução Normativa nº 103, de 

30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC); - 

Aos não optantes pelo Simples Nacional, a comprovação no último 

ano-calendário, do rendimento bruto nos termos do art. 3º, da LC nº 

123/06; - Certidão atualizada de inscrição no cadastro nacional de 

pessoas jurídicas – CNPJ/Ministério da Fazenda; - Contrato Social 

atualizado; - Documento pessoal do Empresário Individual ou sócio 

representante, conforme o caso. Nesse sentido: “Enunciado 135/FONAJE: 

O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda.” II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017022-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIS BULHOES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE PIO DA SILVA OAB - MT0019715A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a intimação das partes da sentença do id: 28799287, ocorreu 

por meio eletrônico, e não por publicação no Órgão Oficial (DJE). Sendo 

assim, a intimação será reenvidada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017021-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA BULHOES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE PIO DA SILVA OAB - MT0019715A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a intimação das partes da sentença do id: 28799248, ocorreu 

por meio eletrônico, e não por publicação no Órgão Oficial (DJE). Sendo 

assim, a intimação será reenvidada.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001486-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA LIMA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001486-22.2020.8.11.0001 

REPRESENTANTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME REQUERIDO: 

ALESSANDRA LIMA LOPES Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), 

por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou apresentar bens à 

penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as advertências do artigo 774, do 

CPC. O(s) Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de 

bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) 

a indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, 

havendo depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, 

manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, 

advertindo que, o silêncio será interpretado como concordância na 

primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe 

a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), 

oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) 

parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001770-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAN THALLES LARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001770-30.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: JUAN 

THALLES LARA Visto. I- Emende a parte Exequente a inicial, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentando documentação que demonstre sua 

condição Empresarial, de forma legível e atualizada, sob pena de seu 

indeferimento (art. 924, I, do CPC). - Certidão da JUCEMAT ou, se for o 

caso, certidão de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, constando opção 

pelo Simples Nacional (art. 1º, da Instrução Normativa nº 103, de 

30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC); - 

Aos não optantes pelo Simples Nacional, a comprovação no último 

ano-calendário, do rendimento bruto nos termos do art. 3º, da LC nº 

123/06; - Certidão atualizada de inscrição no cadastro nacional de 

pessoas jurídicas – CNPJ/Ministério da Fazenda; Nesse sentido: 

“Enunciado 135/FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de 

pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda.” II- Vencido o prazo, com 

ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001480-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001480-15.2020.8.11.0001 

REPRESENTANTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME REQUERIDO: 

JAILTON OLIVEIRA SANTOS Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), 

por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou apresentar bens à 

penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as advertências do artigo 774, do 

CPC. O(s) Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de 

bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) 

a indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, 

havendo depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, 

manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, 

advertindo que, o silêncio será interpretado como concordância na 

primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe 

a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), 

oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) 

parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001698-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DE SOUZA COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001698-43.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: JUAREZ 

DE SOUZA COELHO Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), por 

Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou apresentar bens à 

penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as advertências do artigo 774, do 

CPC. Em se tratando de execução de taxa condominial, nos termos dos 

artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, incluem-se as parcelas 

vincendas, no curso da demanda. O(s) Devedor(es) não sendo 

encontrado(s) e/ou na inexistência de bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) 

parte(s) Credora(s) a promover(em) a indicação do necessário no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 

No caso de citação positiva e de não pagamento com ausência de 

justificativa, tendo em vista o descumprimento do disposto no art. 774, V, 

do CPC, reconheço a prá-tica de ato atentatório à dignidade da justiça e 

imponho a multa no patamar de 20% (vinte por cento), sobre o valor 

atualizado do débito em execução, que reverterá em favor da(s) parte(s) 

Exequente(s). Do contrário, com depósito/indicação de bens à penhora ou 

justificativa, manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) 

dias, advertindo que, o silêncio será interpretado como concordância, na 

primeira hipótese. Havendo concordância da(s) parte(s) Credora(s), 

desde logo designe a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da 

Lei 9.099/95), oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens 

pela(s) parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001816-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE MELCIA DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001816-19.2020.8.11.0001 

REPRESENTANTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP 

REQUERIDO: EDILAINE MELCIA DA FONSECA Visto. Cite(m)-se a(s) 

parte(s) Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, 

ou apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as 

advertências do artigo 774, do CPC. O(s) Devedor(es) não sendo 

encontrado(s) e/ou na inexistência de bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) 

parte(s) Credora(s) a promover(em) a indicação do necessário no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 

No caso de citação positiva e de não pagamento com ausência de 

justificativa, tendo em vista o descumprimento do disposto no art. 774, V, 

do CPC, reconheço a prá-tica de ato atentatório à dignidade da justiça e 

imponho a multa no patamar de 20% (vinte por cento), sobre o valor 

atualizado do débito em execução, que reverterá em favor da(s) parte(s) 

Exequente(s). Do contrário, havendo depósito/indicação de bens à 

penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo 

de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio será interpretado como 

concordância na primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), 

desde logo designe a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da 

Lei 9.099/95), oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens 

pela(s) parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001803-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIMBERLY MARIA COSTA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001803-20.2020.8.11.0001 

REPRESENTANTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME REQUERIDO: 

KIMBERLY MARIA COSTA BARBOSA Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) 

Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou 

apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as 

advertências do artigo 774, do CPC. O(s) Devedor(es) não sendo 

encontrado(s) e/ou na inexistência de bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) 

parte(s) Credora(s) a promover(em) a indicação do necessário no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 

No caso de citação positiva e de não pagamento com ausência de 

justificativa, tendo em vista o descumprimento do disposto no art. 774, V, 

do CPC, reconheço a prá-tica de ato atentatório à dignidade da justiça e 

imponho a multa no patamar de 20% (vinte por cento), sobre o valor 

atualizado do débito em execução, que reverterá em favor da(s) parte(s) 

Exequente(s). Do contrário, havendo depósito/indicação de bens à 

penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo 

de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio será interpretado como 

concordância na primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), 

desde logo designe a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da 

Lei 9.099/95), oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens 

pela(s) parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001800-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TURMALINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMILSON LOPES SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001800-65.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TURMALINA EXECUTADO: 

CLEMILSON LOPES SANTOS Visto. I– Verifico que a parte Exequente não 

juntou a petição inicial e os documentos que acompanham. II- Dessa forma, 

emende a parte Exequente a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentando petição inicial e todos os documentos necessários à 

propositura desta execução, sob pena de indeferimento (art. 924, I, CPC). 

III- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005737-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BLESSING IDIOMAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA OAB - MT23100-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAGATTA EDUARDA DE MELO AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005737-83.2020.8.11.0001 

REPRESENTANTE: BLESSING IDIOMAS LTDA - ME REQUERIDO: HAGATTA 

EDUARDA DE MELO AZEVEDO Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) 

Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou 

apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as 

advertências do artigo 774, do CPC. O(s) Devedor(es) não sendo 

encontrado(s) e/ou na inexistência de bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) 

parte(s) Credora(s) a promover(em) a indicação do necessário no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 

No caso de citação positiva e de não pagamento com ausência de 

justificativa, tendo em vista o descumprimento do disposto no art. 774, V, 

do CPC, reconheço a prá-tica de ato atentatório à dignidade da justiça e 

imponho a multa no patamar de 20% (vinte por cento), sobre o valor 

atualizado do débito em execução, que reverterá em favor da(s) parte(s) 

Exequente(s). Do contrário, havendo depósito/indicação de bens à 

penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo 

de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio será interpretado como 

concordância na primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), 

desde logo designe a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da 

Lei 9.099/95), oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens 

pela(s) parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005616-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FELIX DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005616-55.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: MAURO 

FELIX DOS SANTOS Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), por 

Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou apresentar bens à 

penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as advertências do artigo 774, do 

CPC. Em se tratando de execução de taxa condominial, nos termos dos 

artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, incluem-se as parcelas 

vincendas, no curso da demanda. O(s) Devedor(es) não sendo 

encontrado(s) e/ou na inexistência de bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) 

parte(s) Credora(s) a promover(em) a indicação do necessário no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 540 de 759



No caso de citação positiva e de não pagamento com ausência de 

justificativa, tendo em vista o descumprimento do disposto no art. 774, V, 

do CPC, reconheço a prá-tica de ato atentatório à dignidade da justiça e 

imponho a multa no patamar de 20% (vinte por cento), sobre o valor 

atualizado do débito em execução, que reverterá em favor da(s) parte(s) 

Exequente(s). Do contrário, com depósito/indicação de bens à penhora ou 

justificativa, manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) 

dias, advertindo que, o silêncio será interpretado como concordância, na 

primeira hipótese. Havendo concordância da(s) parte(s) Credora(s), 

desde logo designe a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da 

Lei 9.099/95), oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens 

pela(s) parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005664-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL FLAVIO COSTA FERREIRA (EXECUTADO)

CRISTIANE LOPES PINTO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005664-14.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: 

CRISTIANE LOPES PINTO FERREIRA, NOEL FLAVIO COSTA FERREIRA 

Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), por Carta A. R., para 

pagar(em) o valor do débito, ou apresentar bens à penhora, no prazo de 3 

(três) dias, com as advertências do artigo 774, do CPC. Em se tratando de 

execução de taxa condominial, nos termos dos artigos 318 c.c. 323 c.c. 

771, todos do CPC, incluem-se as parcelas vincendas, no curso da 

demanda. O(s) Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência 

de bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a 

promover(em) a indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação 

positiva e de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista 

o descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá

-tica de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar 

de 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, com 

depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) 

parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio 

será interpretado como concordância, na primeira hipótese. Havendo 

concordância da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe a Secretaria 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), oportunidade em 

que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer embargos por escrito 

ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) parte(s) Credora(s), 

voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018621-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BERTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA, na pessoa de seu advogado HABILITADO NO 

SISTEMA PJE NA DATA DE HOJE, para tomar conhecimento da SENTENÇA 

proferida nos presentes autos ID Nº: 30557340, ficando ciente que, caso 

queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

intimação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016345-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE ASSIS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSA MONTEIRO MOTA OAB - MT16401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016345-43.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO FELIPE ASSIS DE FREITAS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, indispensável a 

demonstração inequívoca do fundamento relevante da demanda, do 

justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, da 

reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes. 

Embora demonstrada a falta de devolução do título e a aparente tentativa 

administrativa de solucionar o problema, indispensável a oitiva da parte 

Reclamada em instrução processual mínima. Isto posto, INDEFIRO a tutela 

postulada em caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Inexistindo pedido 

diverso, a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por 

Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias necessárias, 

ressalvadas as limitações da Portaria conjunta nº 249/TJMT. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016820-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016820-96.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ REQUERIDO: BANCO 

VOTORANTIM S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, 

da reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes, 

posto que as informações são unilaterais e os documentos apresentados 

pela parte Autora não indicam sem margem de dúvidas o que fora 

pactuado entre as partes no ato da ligação com a central de atendimento 

da Reclamada, restando prudente aguardar o contraditório. Por fim, 

registro que a diligência solicitada para comprovar a contratação do 

seguro se constitui em verdadeira “exibição de documento”, incompatível 

com o rito dos Juizados Especiais. Nesse sentido: “Ementa: JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EXIBIÇÃO 

DEDOCUMENTO. NATUREZA CAUTELAR. INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE OFICIO. PROCESSO 

EXTINTO. ART. 51, INCISO II, DA LEI N.º 9.099/95. 1. A sentença 

questionada condenou o recorrente na obrigação de apresentar os 

documentos determinados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa equivalente ao valor arbitrado para a causa. 2. Na verdade o pedido 

inicial tem natureza cautelar - a despeito do nome jurídico dado na inicial - 

revela a incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da 
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matéria. 3. A pretensão deduzida de exibição cautelar de documentos não 

se enquadra no rol de competências do artigo 3° da Lei n° 9.099/95 e, por 

ter procedimento especial definido pelo artigo 844 do Código de Processo 

Civil, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. 4. Recurso 

conhecido. Preliminar de Ofício reconhecido para extinguir o feito sem 

julgamento do mérito. CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME.” (TJDFT – 

1ª TR – RI nº 0140710063808ACJ – Rel. juiz Leandro Borges de Figueiredo 

– j. 02/12/2014) Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em caráter inicial. 

Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, 

DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. Inexistindo pedido 

diverso, a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por 

Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias necessárias, 

ressalvadas as limitações da Portaria conjunta nº 249/TJMT. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018190-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018190-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. 

Deferida a Tutela Cautelar (id. 26629656), a parte Reclamante requer a 

inclusão das faturas apresentada após a inicial, para apuração, sendo 

elas de janeiro a abril/2020. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do 

CDC, converto o julgamento em diligência, para DEFERIR a antecipação de 

tutela, determinando à parte Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: 

a) suspensão das faturas dos meses de janeiro a abril/2020; b) não 

inclusão do nome da parte Reclamante no cadastro negativador pelas 

faturas aqui contempladas e, se já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 

(cinco) dias; e, d) a não suspensão do serviço em razão das faturas aqui 

discutidas. As faturas vencidas e não alcançadas por esta decisão, 

deverão ser encaminhadas a parte Reclamante para o devido pagamento 

sob as consequências comuns em caso de não pagamento. Fixo multa 

simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente 

determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Expeça-se MANDADO de intimação, com cópia desta 

decisão. Reconheço, no caso, a urgência prevista no art. 5º da Portaria 

Conjunta PRES/CGJ nº 249: “Art. 5º Fica suspensa a expedição de 

mandados em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, nas 

Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça, enquanto perdurar a situação 

prevista no art. 1º desta Portaria, exceto quanto às ordens judiciais 

consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja 

considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para 

evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos, bem como as 

reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos 

mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça 

plantonistas.” Grifei. Serve cópia da decisão de mandado, devendo a 

Gestora encaminhar por e-mail ao Oficial de Justiça plantonista, inclusive o 

endereço para cumprimento. A devolução deverá ocorrer do mesmo 

modo, com posterior juntada ao sistema respectivo. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURESIO NASCIMENTO DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT8674-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002815-69.2020.8.11.0001. 

AUTOR: AURESIO NASCIMENTO DA MATA REU: BANCO PAN Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Preliminar. - Incompetência – complexidade. A existência da 

contratação do serviço junto à instituição financeira é fato incontroverso. 

No caso concreto, a parte Reclamante se opõe, agora, aos termos da 

referida contratação, pretendendo a ampla revisão dos respectivos 

termos, inclusive com alteração do produto contratado. A 

aferição/verificação da existência de nulidade na forma de contratação 

noticiada e suas eventuais implicações (pagamentos, juros, repetição, 

etc...), bem como dos descontos realizados, exige/demanda a produção 

de prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de 

definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas 

na inicial e seus desdobramentos. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

EFETIVADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RMC – 

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

PRETENSÃO DA PARTE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL COM 

REVISÃO DE CLÁUSULAS E ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE, NO RITO DO 

JUIZADO ESPECIAL. DEMANDA COM CARÁTER REVISIONAL. SENTENÇA 

ILÍQUIDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, CONFORME ART. 51, II, LEI 9099/95. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA 

ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM, 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME.” (TJRS – 2ª T – RI Nº 

0001517-83.2019.8.21.9000 – relª. juíza ELAINE MARIA CANTO DA 

FONSECA – j. 31/07/2019). Grifei. O feito é próprio de apreciação no juízo 

comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia 

técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão 

nos pleitos aqui apresentados. Acolho, portanto, a preliminar. Isto posto, 

com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO 

a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003659-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA OAB - MT24762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSAAT CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003659-53.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 542 de 759



DEBORA BARTOLINA DA ROSA REQUERIDO: INSAAT CONSTRUTORA 

LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante que é credora da importância atualizada de R$ 39.920,00 

(trinta e nove mil novecentos e vinte reais), representada pelos cheques 

nº 851207 e 852018, tendo como sacado Banco do Brasil, emitidos em 

06/11/14. Requer, ao final, a condenação da parte Reclamada ao 

pagamento do saldo devedor. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminar. - DA REVELIA. A parte Reclamada, apesar de 

devidamente citada (id. 23477398), deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, e tampouco justificou sua ausência no prazo legal, razão pela 

qual, nos termos do art. 20, da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. O cheque, como título de crédito, é dotado de 

autonomia e literalidade, na medida em que perfaz relação jurídica própria 

e independente daquela que justificou sua emissão, nos termos declinados 

na cártula. Sua regular emissão, bem como o advento da data de 

vencimento, sem que se demonstre qualquer vício, tornam o título líquido e 

certo. A ação de locupletamento ilícito está fundada em cheque que 

perdeu a natureza executiva e passou à condição de dívida líquida, 

constante de instrumento particular. Nas ações de locupletamento ilícito 

baseadas em cheque prescrito não se faz obrigatória a descrição da 

causa debendi, pois o ônus de afastar a veracidade que emana dos 

títulos, ainda que prescrita a ação executiva, é do suposto devedor, de 

acordo com o art. 61 da Lei nº 7.357/85. A cobrança de cheque prescrito, 

prescinde da causa de sua emissão, porque, mesmo prescrito, o cheque 

continua com as características de literalidade, autonomia e certeza. 

Assim, tendo a parte Reclamante juntado aos autos os cheques 

pretendidos (id. 22758725), impõe-se reconhecer a procedência da 

pretensão de cobrança. Uma vez comprovado pela Autora a subsistência 

da dívida, representada pelos cheques, cumpria a parte Reclamada 

provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que 

não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Ante o 

exposto, nos termos do art. 20, da Lei nº 9.099/95, e com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer a 

revelia; e, b) condenar a parte Reclamada a pagar a importância de R$ 

39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais), acrescido de juros 

1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC), a partir da citação, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015781-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES LEAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015781-98.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

THIAGO BORGES LEAL DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. Apresentado contrato em contestação, sobre o qual 

nega a parte Reclamante a legitimidade da assinatura (falsificação), 

conclui-se que a causa em exame ostenta complexidade em razão da 

prova pois, para o seu desate, indispensável a realização de perícia 

grafotécnica, na forma estabelecida pelo art. 420 e seguintes do Código 

de Processo Civil, expediente que não se compatibiliza com o rito célere, 

simples e informal dos Juizados Especiais, consonante determina o art. 2º, 

da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e 

julgar o presente feito, extinguindo o processo sem apreciação do mérito. 

Em razão disso, determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia 

integral, para abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de 

crime de falsificação de assinatura. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015709-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERBERT JUVINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015709-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERBERT JUVINO DE SOUZA REQUERIDO: CENTRAIS 

ELETRICAS DE RONDONIA S/A Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao 

Serasa por uma dívida no valor de R$ 47,17 (quarenta e sete reais e 

dezessete centavos); que não possui débitos com a Reclamada. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. 

Preliminar(es). - Ausência de extrato original do órgão negativador. 

Inexiste prejuízo à parte Reclamada que, por esforço próprio, poderia ter 

consultado livremente a regularidade ou não do extrato apresentado com a 

inicial. - Litispendência. Evidente a conexão, estando a merecer julgamento 

único (nº 1015708-29.2019.811.0001 do 4º JEC, contudo, considerando 

decisão da Turma Recursal do TJMT (RI nº 0043470-76.2015.811.0001), 

que dispensou a discussão sobre o conceito jurídico de contrato no fato 

concreto, para reconhecer o “termo" genericamente utilizado pelos órgãos 

de restrição de crédito como tal, resta ausente a possibilidade de reunião. 

Rejeito, portanto, as preliminares. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas”, ou “faturas” isoladas e eventualmente apresentadas, não se 

prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 
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está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. De outro lado, 

conforme documento do SCPC, colacionado à petição inicial, está 

registrada a existência de negativações em nome da parte Reclamante, 

anteriores àquela discutida nos autos, o que impede, no caso concreto, a 

configuração de dano decorrente da falha na prestação do serviço. 

Aplicável, no caso, a Súmula 385 do STJ. “Súmula 385 - Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Nesse sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 

NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES 

ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as 

questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando 

omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida 

súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra 

cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado 

como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao 

crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se 

também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a 

inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com 

quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram 

constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso 

especial a que se nega provimento.” (STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG 

– RELª. para acórdão MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). 

Grifei. Por fim, é de se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de 

notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, nos 

termos da Súmula 359, do STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 47,17 (quarenta e sete reais e 

dezessete centavos); e, b) indeferir o pedido de indenização por dano 

moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Oficie-se ao 

SCPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas 

decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte 

Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015406-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY SAMUEL SOUSA RIKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015406-97.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOHNNY SAMUEL SOUSA RIKER REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. 

Relatório. A parte Reclamante alega não possuir débito algum com a 

Reclamada, desconhecendo a origem dos débitos que ensejaram as 

anotações junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 294,89 (duzentos e 

noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos). Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas”, isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamante da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que 

afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida súmula, a existência de outro(s) apontamento(s), como no 

presente caso, deve(m) ser levado(s) em consideração para fixação do 

quantum indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e 

prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Ante o 
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exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor 

de R$ 294,89 (duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove 

centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora 

de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento. Indefiro o pedido contraposto; e, c) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016710-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FAUSTINA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016710-34.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FATIMA FAUSTINA RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito - 

PRINCIPAL. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide ou há 

pedido de julgamento, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. No caso concreto, a 

parte Reclamante deixou de apresentar documentos necessários a fim de 

amparar sua alegação de inexistência de relação jurídica e consequente 

cobrança, com negativação indevida. Ainda que se considere a 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a 

demonstração da verossimilhança de suas alegações. A circunstância de 

existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do 

ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, 

necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou 

a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se 

verifica no presente caso. E mais, vindo a contestação com juntada de 

Termos de Confissão de Dívida , com inúmeras faturas não pagas, 

permaneceu inerte a parte Reclamante demonstrando, o cotejo entre fatos 

alegados em petição inicial e contestação, verdadeira tentativa de 

alteração da verdade dos fatos para locupletamento indevido que, no 

caso, merece o reconhecimento da litigância de má fé. Nesse sentido: 

“Ementa: RECURSO INOMINADO. IDOSO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ORIGEM DO 

DÉBITO COMPROVADA PELA DEMANDADA. RECURSO ADSTRITO AO 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR 

SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS QUE RESPALDA 

A APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 80, II, DO CPC. AUSENTE JULGAMENTO 

EXTRA PETITA. ART. 81 DO CPC. PAGAMENTO DE CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE É DEVIDO NO CASO DE LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. ART. 55 DA LEI n. 9.099/95. GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE 

SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO SUCUMBENCIAL, MAS NÃO 

DA multa POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS – 4ª TR – RI Nº 0046985-07.2018.8.21.9000 – REL. 

JUIZ LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA – J. 19/10/2018). 

Grifei. Mérito – CONTRAPOSTO. Da conclusão ocorrida no pedido 

principal, é possível reconhecer correta a pretensão da Empresa 

Reclamada na cobrança dos valores indicados na petição inicial (art. 31 da 

Lei nº 9.099/95), tão somente, ou seja, nos débitos de R$ 224,48 

(duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos) e R$ 211,34 

(duzentos e onze reais e trinta e quatro centavos); No mais, a existência 

de outros débitos deve, se for o caso, ser objeto de ação própria. Isto 

posto, com fundamento nos arts. 80, II e V c.c. 487, I, ambos do CPC c.c. 

art. 55, da Lei nº 9.099/95 e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido principal para: a) reconhecida a litigância 

temerária, condenar a parte Reclamante como litigante de má fé ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, atualizado, em favor da parte Reclamada; b) 

fixo honorários de advogado, em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

dado à causa, atualizado, devidos ao advogado da parte Reclamada; c) 

desde logo indefiro a gratuidade de justiça, ante o evidente uso predatório 

do Poder Judiciário. De outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contraposto para: d) reconhecer correta a negativação das 

faturas/contratos indicados na inicial e, e) condenar a parte Reclamante 

ao pagamento das faturas representadas no valor de de R$ 224,48 

(duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos) e R$ 211,34 

(duzentos e onze reais e trinta e quatro centavos), datada a inclusão 

desde 16/08/2019 e 16/07/2019 respect ivamente,  corr ig idos 

monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, 

contados de cada vencimento, respectivamente e sem prejuízo das 

despesas cartorárias decorrentes do registro negativador; extinguindo o 

feito, com julgamento de mérito. Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016837-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILIANE FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016837-69.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KEILIANE FERREIRA BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Relatório. A parte Reclamante alega não possuir débito algum com a 

Reclamada, desconhecendo a origem dos débitos que ensejaram as 

anotações junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 170,78(cento e setenta 

reais e setenta e oito centavos). Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. - Ausência de extrato original do órgão negativador. 

Inexiste prejuízo à parte Reclamada que, por esforço próprio, poderia ter 

consultado livremente a regularidade ou não do extrato apresentado com a 

inicial. - Ausência de interesse de agir. Rejeito a preliminar, haja vista não 

estar condicionada a prestação jurisdicional ao esgotamento da via 

administrativa. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em face da 
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verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a 

demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; 

áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas 

e eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamante 

da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 170,78(cento e 

setenta reais e setenta e oito centavos); b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e, c) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015684-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015684-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODAIR JOSE DE FREITAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Relatório. A parte Reclamante alega não possuir débito algum com a 

Reclamada, desconhecendo a origem dos débitos que ensejaram as 

anotações junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 294,89 (duzentos e 

noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos). Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. - Incompetência territorial. A parte 

Reclamante demonstrou, suficientemente, o endereço juntado boleto 

bancário de cobrança, devendo a parte Reclamada, se for o caso, 

promover prova contraria ao alegado. - Ausência de extrato original do 

órgão negativador. Inexiste prejuízo à parte Reclamada que, por esforço 

próprio, poderia ter consultado livremente a regularidade ou não do extrato 

apresentado com a inicial. - DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Rejeito 

a preliminar, haja vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao 

esgotamento da via administrativa. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas”, isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamante da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 359,48 (trezentos 

e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos); b) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento; e, c) permanecendo a negativação após o trânsito em 

julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 
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sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006060-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME BUOGO GATTAS (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO OAB - MT26055-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006060-88.2020.8.11.0001. 

REQUERENTES: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM 

MEDICINA INTERNA LTDA REQUERENTES: GUILHERME BUOGO GATTAS 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO, mediante 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001708-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE ANDRADE ARRAIS (EXECUTADO)

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001708-87.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS EXECUTADO: MTM 

CONSTRUCOES LIMITADA, ELIANE ANDRADE ARRAIS Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento da obrigação 

extrajudicialmente e com a respectiva solicitação de extinção da parte 

Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, todos 

do CPC, JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e arquive-se. Publicada no sistema. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito - II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015076-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN ADRIANE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021853-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016779-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA VAZ ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016779-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA 

VAZ ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016788-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO LEITE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016788-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVO LEITE DE 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA SILVA 

POLO PASSIVO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 547 de 759



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021443-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021214-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARCIA CONCEICAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016298-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CAMILE LOPES LIRIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016298-69.2020.8.11.0001. 

AUTOR: PAMELA CAMILE LOPES LIRIA REU: OI BRASILTELECOM I- 

Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA” formulada por Pamela Camile Lopes Liria em desfavor de Oi 

Móvel S/A, postulando, em sede de tutela de urgência, que a reclamada se 

abstenha de promover a inclusão de seus dados em cadastros de 

proteção ao crédito. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Sustenta a parte reclamante 

que realizou a contratação do serviço da parte reclamada por meio de 

portabilidade de sua linha móvel, o que, todavia, restou interrompido antes 

mesmo que o serviço passasse a ser prestado. Nesse sentido a parte 

reclamante junta aos autos imagens de diversos chips de telefonia que lhe 

foram encaminhados pela reclamada, os quais se apresentam lacrados, 

demonstrando assim que o uso não ocorreu. Demais disso é de se 

considerar que impõe à parte, como obrigação legal (CPC, art. 77, inciso I), 

a apresentação dos fatos conforme a verdade, sob pena de incorrer nas 

consequências da litigância de má-fé (CPC, art. 80, inciso II). O perigo de 

dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

ser mantida a cobrança (do que contesta em Juízo) no curso da demanda. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à reclamada que 

SUSPENDA, imediatamente, as cobranças objeto da demanda (relação 

contratual negada pela reclamada), bem assim, diante da suspensão da 

cobrança impõe como consequência lógica DETERMINAR que SE 

ABSTENHA de promover a inclusão de dados da parte reclamante em 

cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto da demanda. 

Intime-se, pessoalmente, a parte reclamada para dar integral e imediato 

cumprimento à presente decisão. Na hipótese de descumprimento da 

medida ora deferida, fixo, desde já, multa no montante de R$3.000,00 (três 

mil reais) a ser suportada pela reclamada em favor da reclamante. 

Determino que o mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM 

CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. II- Já designada sessão de conciliação, intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016803-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLY MELISSA ABREU PINHEIRO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016803-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMANUELLY 

MELISSA ABREU PINHEIRO DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULO ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019130-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO CEZAR VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016805-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016805-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRENE DOS 

SANTOS VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016806-15.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY ORRANY DE CAMPOS MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016806-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCIELY 

ORRANY DE CAMPOS MUNIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016816-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON MAMORE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016816-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HILTON MAMORE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006895-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ALVARENGA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004567-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RAYSON CAVALCANTE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016834-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CARLOS DOMINGUES DAS NEVES OAB - 885.914.172-91 

(REPRESENTANTE)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016834-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMERSON 

CARLOS DOMINGUES DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULO ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016835-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MATSUBARA DAMACENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016835-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATA 

MATSUBARA DAMACENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ JOSE 

FERREIRA POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016580-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ALMEIDA CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016580-10.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LEONARDO DE ALMEIDA CANDIDO REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, Intime-se a parte reclamante para 

emendar a inicial juntando aos autos, comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome ou justificar, comprovadamente, a 

relação existente com a pessoa indicada no documento juntado. Anoto 

para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016739-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA (EXECUTADO)

BEATRIZ CELESTINO DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016739-50.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO VERO EXECUTADO: ALEX DE LAURA DALTRO 

DE SOUZA, BEATRIZ CELESTINO DE OLIVEIRA SOUZA Vistos, Cite-se a 

parte executada, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento 

da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder a entrega do original do título de crédito à Secretaria do 

JEC (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, sob pena 

de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016199-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MILAGRES NORONHA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETH CUNHA DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016199-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HELENA MILAGRES NORONHA OLIVEIRA REQUERIDO: 

ELISABETH CUNHA DIAS Vistos. Considerando a pandemia decorrente do 

COVID-19 – Novo Coronavírus-, e as disposições estabelecidas na 

Portaria-Conjunta n. 247/2020 e alterada pela Portaria Conjunta n. 

249/2020, determino que após novas deliberações pelo TJMT, seja 

designada audiência de instrução, devendo as partes trazerem suas 

testemunhas independente de intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016839-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA AZEVEDO NOIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016839-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON 

SILVA AZEVEDO NOIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE 

SOUZA AMARAL POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016860-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VASCONCELOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016860-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL 

VASCONCELOS MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO SOUZA BORGES POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/06/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019094-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY ALMEIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014594-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANCY CORREA DE SIQUEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Cumpra-se determinação de id. 31304333. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016866-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO URBANO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL B. MARQUES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016866-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO URBANO 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDECIR CALÇA POLO 

PASSIVO: EZEQUIEL B. MARQUES & CIA LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012141-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILE SILVA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON PEREIRA MILHOMEM (REQUERIDO)

ROSA PAIXAO SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ALESSANDRA SILVEIRO OAB - MT5722/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 
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Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012110-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZE DELGADO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016734-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA MOYSES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016734-28.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SANDRA REGINA MOYSES DIAS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE CONCESSÃO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA” na qual pretende a parte reclamante a 

concessão da tutela de urgência para o fim de que a reclamada se 

abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

junto a UC nº 6/354324-6, que suspenda as cobranças referente às 

faturas dos meses de janeiro e fevereiro/2020, porquanto em valores 

acima do que efetivamente consumido. Defiro a concessão da medida. 

Sustenta a parte reclamante que a UC objeto da presente demanda 

encontra-se instalada em imóvel rural no qual era desempenhada até o 

ano de 2018 atividade agropecuária de produção de leite, o que gerava 

maior consumo de energia elétrica, todavia, após o encerramento das 

atividades houve período de redução, tendo havido, inclusive 

compensação de valores cobrados e pagos através de suspensão de 

cobranças das faturas dos meses de agosto, setembro, outubro e 

novembro/2019, conforme documentação demonstrada nos autos. Na 

sequencia a parte reclamante recebeu a fatura do mês de janeiro já em 

valor mínimo, tendo em vista a descontinuação da atividade que exigia 

maior gasto de energia elétrica, entretanto, nos meses de janeiro e 

fevereiro/2020 experimentou cobranças em valores que indica como 

sendo extremamente elevados para os atuais consumos do imóvel. 

Importa considerar na hipótese dos autos que incumbe à parte promovente 

apresentar os fatos conforme a verdade (CPC, art. 77, inciso I) sob pena 

de incidir nas sanções da litigância de má-fé (CPC, art. 80, inciso II). Tendo 

em vista o fato de que a parte reclamante traz a juízo a questão a fim de 

buscar solução ao conflito de interesses, entendo que está amparada em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 

10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no 

art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que SE ABSTENHA de 

suspender o fornecimento de energia elétrica à residência da parte 

reclamante (UC nº 6/354324-6). DEFIRO ainda a suspensão da cobrança 

das faturas objeto da demanda (janeiro e fevereiro/2020), bem assim 

determino que a parte reclamada SE ABSTENHA de promover a inclusão 

dos dados do titular da UC nº 6/354324-6 em cadastros de proteção ao 

crédito. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para o fim de dar 

integral e imediato cumprimento à presente determinação. Fixo, na hipótese 

de descumprimento da medida, multa no importe de R$3.000,00 (três mil 

reais). Determino que o mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO 

COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem 

apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. Registre-se que a presente decisão não 

exime a parte reclamante de manter a regularidade dos pagamentos das 

demais faturas relativas ao consumo de energia elétrica em sua UC. II- Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se, em 

regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004971-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATISTA LOPES OAB - 474.723.401-20 (REPRESENTANTE)

DANIELLE APARECIDA PERROT DA SILVA OAB - 880.324.771-87 

(REPRESENTANTE)

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro o pedido que consta no ID. 31370646 Reitere-se o oficio a 

Caixa Econômica Federal solicitando informações acerca de valores 

existentes em nome do Sra. DIONE MARIA ALVES PERROT - CPF 

327.867.001-91 (PIS/PASEP e do saldo de FGTS), no prazo de 48 horas, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência e aplicação das sanções 

cabíveis. Com a resposta nos autos, retorne concluso. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019934-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA VIEIRA SOUSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante 

alega omissão, pleiteando efeito modificativo. A parte contrária manifesta 

quanto aos embargos de declaração, conforme consta no ID. 31437532. 

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC. É o breve relatório. Decido. É de se observar que, em regra, somente 

é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente 

omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente 

demonstrada a contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não 

ocorreu nesse caso específico da sentença ora questionada. Imperativo 

declarar que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, 

porquanto, não objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista 

que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o 

entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, 

o que não se compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando 

evidenciada a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 

1.022 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

CONHEÇO do presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, 

mantendo incólume a sentença que consta no ID. 30465976. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016705-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA PIMENTA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando tratar-se de ação de execução, retire o feito da 

pauta de audiência. Proceda-se a alteração do tipo de procedimento no 

Sistema Pje para ação de execução. Cite-se a parte executada, para que 

no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do 

CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente deverá 

proceder a entrega do original do título de crédito à Secretaria do JEC 

(Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, sob pena de 

extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015951-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA TUMICHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY MESQUITA TORRES OAB - MT28802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015951-36.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAELLA TUMICHA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS 

LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO I- Cuida-se de 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PÉDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” formulada por 

Rafaella Tumicha em desfavor de Sky Brasil Serviços Ltda. na qual 

postula, em sede de tutela de urgência, que a reclamada se abstenha de 

realizar cobranças em seu desfavor no que se refere ao contrato nº 

1502402565. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a concessão 

da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Sustenta a parte reclamante que por meio de oferta a ela 

apresentada pela parte reclamada quitou o débito que possuía com a 

primeira reclamada, não mais persistindo qualquer débito que possibilite 

cobranças em seu desfavor, tendo, inclusive, apresentado comprovante 

de pagamento do acordo que assevera ter entabulado. O perigo de dano 

resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de ser 

mantida a cobrança (do que contesta em Juízo) no curso da demanda. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à reclamada Sky 

Brasil Serviços Ltda. que SUSPENDA, imediatamente, a cobranças objeto 

da demanda (referente ao contrato nº 1502402565), bem assim, diante da 

suspensão da cobrança impõe como consequência lógica DETERMINAR 

que SE ABSTENHA de promover a inclusão de dados da parte reclamante 

em cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto da 

demanda. Intime-se, pessoalmente, a parte reclamada Sky Brasil Serviços 

Ltda. para dar integral e imediato cumprimento à presente determinação. 

Na hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, desde já, 

multa no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a ser suportada pela 

reclamada em favor da reclamante. Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. II- Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016290-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT11867-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016290-92.2020.8.11.0001. 

AUTOR: GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN REU: CLARO S.A. I- 

Trata-se de “AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” formulada por Gustavo Parda 

Salata Nahsan em desfavor de Claro S/A, em que a parte reclamante alega 

falha na prestação do serviço e pede provimento para realizar a 

consignação em juízo do valor pactuado entre as partes a título de 

pagamento mensal, bem assim que a reclamada se abstenha de realizar a 

suspensão dos serviços e a inclusão de seus dados em cadastros de 

proteção ao crédito. II- O pedido merece parcial acolhimento. Nenhuma 

dúvida de que se estabeleceu entre as partes uma relação jurídica de 

direito material ínsita ao direito consumerista, pois, conforme interpretação 

sistêmica dos comandos insertos nos arts. 2º, 3º e §1º do Estatuto 

Consumerista, é consumidor toda pessoa física (ou jurídica) que utiliza 

serviço (ou adquire produto) na condição de destinatário final (CDC, Art. 

2º), e fornecedor, além da pessoa física, também a pessoa jurídica que 

desenvolve atividade, como no caso, de prestação de serviços (CDC, Art. 

3º). Trata-se na espécie de alegação de falha na prestação de serviços. 

Conforme se evola da inicial o reclamante contratou junto à reclamada os 

serviços de telefonia e internet pelo valor mensal fixo de R$115,00 (cento 

e quinze reais). Todavia, nada obstante a negociação entabulada entre as 

partes o reclamante demonstra por meio do extrato juntado aos autos (Id. 

nº 31258206) que os valores cobrados sempre superam ao pactuado. O 

comando do art. 14 do CDC prescreve que o fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Logo, a pretensão que visa a preceitar a reclamada a 

cumprir o contrato nos termos em que firmado merece guarida, haja vista 

que compete ao Estado-juiz, no exercício de seu mister, conceder a tutela 

específica da obrigação ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento (CDC, Art. 84), de modo 

que, sendo relevante o fundamento e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, mostra-se possível a concessão da tutela 

liminarmente, bem assim impor multa diária ao réu, assinando prazo 

razoável para o cumprimento da obrigação contratualmente assumida 

(CDC, norma citada, § 4º). Posto isso, CONCEDO, parcialmente, o 

provimento antecipatório para DETERMINAR que a Reclamada, cumpra, 

imediatamente, o contrato nos seus exatos termos, providenciando a 

solução da falha na prestação do serviço contratado, devendo realizar as 

cobranças conforme estabelecido no momento da contratação no 

montante de R$115,00 (cento e quinze reais) mensais. Indefiro o pedido 

que visa a consignação de valores nos autos, porquanto tal conduta tem 

se mostrado avessa aos princípios que regem a sistemática dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial a economia processual ( que engloba 

redução de tempo, atos e custos). Intime-se, pessoalmente, a parte 

reclamada para dar integral cumprimento à presente determinação. Para 

caso de recalcitrância, com fulcro no art. 297, parágrafo único do CPC, 

fixo multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais), com reversão ao 

Reclamante. Determino que o mandado de citação/intimação SEJA 

INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe 

tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. III- Já designada sessão de conciliação, 

intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016504-83.2020.8.11.0001

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 552 de 759



Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA APARECIDA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762-O (ADVOGADO(A))

Lucio Mauro Dantas OAB - MT13712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016504-83.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCINEIA APARECIDA SOUZA SILVA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA I- Cuida-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO EXPRESSO DE TUTELA DE 

ANTECIPADA” em que a parte reclamante pretende liminarmente o 

desbloqueio de sua conta bancária e valores nela creditados. Para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano, requisitos que, in casu, 

coexistem. Conforme se evola da documentação juntada aos autos a parte 

reclamante aponta, por meio de extrato bancário a existência de saldo em 

sua conta corrente, bem assim por documentos de imagem retrata o 

bloqueio de sua conta em razão do crédito nela realizado no montante de 

R$11.000,00 (onze mil reais), do qual tanto a conta de origem não 

reconhece, quanto a própria reclamante afirma desconhecer a 

procedência do referido valor. A parte promovente anotar ter comparecido 

pessoalmente à instituição financeira reclamada buscando atendimento, 

sendo certo que mesmo após tal busca de solução, obteve o bloqueio de 

sua conta, impossibilitando-a de realizar qualquer movimentação junto à 

conta bancária de sua titularidade. Ainda que tenha o banco adotado 

conduta no intuito de prevenir ou minorar danos vale observar que esta 

agora a impedir a reclamante de exercer direitos que lhe são inerentes, 

isso pelo só fato de que valores pertencentes à própria reclamante estão 

depositados na conta bancária bloqueada por ato do reclamado, privando 

a reclamante do acesso aos seus valores. A urgência da medida se 

apresenta ainda maximizada pelo fato de que estamos em meio à 

pandemia do novo coronavírus – COVID19, sendo certo que o acesso aos 

valores a ela pertencentes e demais movimentações bancárias se fazem 

imprescindíveis para o prosseguimento de sua rotina diária (transporte, 

pagamentos, alimentação, entre outros). Nesse contexto é que resta 

cogente o deferimento da medida pleiteada, para o fim de permitir que a 

reclamante torne a movimentar sua conta bancária, determinando ao 

banco reclamado que exclua qualquer entrave às movimentações 

pretendidas pela reclamante na conta bancária de sua titularidade. De 

outro tanto, tendo a própria parte reclamante anotado desconhecer a 

origem do valor de R$11.000,00 (onze mil reais) creditados em sua conta 

bancária, determino ao reclamado que mantenha o bloqueio tão só sobre 

tal valor a fim de que possa ser verificado e identificada a sua origem. 

Oportuno ainda registrar que nada obstante a parte promovente pleiteie em 

sede de tutela de urgência a liberação de sua conta e dos valores de 

R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) creditados, segundo sustenta, 

por sua irmã, bem assim do valor de R$2.134,32 (dois mil, cento e trinta e 

quatro reais e trinta e dois centavos) provenientes de sua atividade 

laboral, tenho que no caso em comento, tais valores não devem ser 

integralmente restituídos à parte. Conforme se verifica do extrato bancário 

juntado no Id. nº 31352523, em data de 19/fevereiro/2020 o saldo da 

reclamante era zerado. No dia 21/fevereiro/2020 houve o crédito de seus 

proventos no importe de R$2.134,32 (dois mil, cento e trinta e quatro reais 

e trinta e dois centavos), tendo a parte reclamante realizado, na mesma 

data, saque no montante de R$960,00 (novecentos e sessenta reais) e 

três transferências nos valores de R$50,00 (cinquenta reais); R$400,00 

(quatrocentos reais) e R$520,00 (quinhentos e vinte reais), além do 

pagamento de parcela de empréstimo no importe de R$200,11 (duzentos 

reais e onze centavos), o que totaliza a retirada do montante de 

R$2.130,11 (dois mil, cento e trinta reais e onze centavos), resultando no 

saldo indicado naquele mencionado documento no importe de R$4,21 

(quatro reais e vinte e um centavos). No dia 26/fevereiro/2020 houve o 

recebimento de transferência no valor de R$1.000,00 (um mil reais) e na 

mesma data o saque de igual valor, permanecendo ao final do dia o mesmo 

saldo, qual seja, R$4,21 (quatro reais e vinte e um centavos). No dia 

27/fevereiro/2020 houve o crédito do valor de R$11.000,00 (onze mil 

reais), desconhecido pela reclamante, bem assim, conforme 

documentação carreada aso autos também negada pela conta de origem. 

Na mesma data houve o crédito do valor de R$5.500,00 (cinco mil e 

quinhentos reais) indicado como sendo da pessoa da irmã da reclamante, 

entretanto, na mesma data houve o saque da importância de R$1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), restando, ao final do dia o saldo de 

R$15.004,21 (quinze mil e quatro reais e vinte e um centavos). Resta, pois, 

verificar que do saldo apresentado na conta, deve-se decotar o valor 

desconhecido, qual seja, R$11.000,00 (onze mil reais), o qual deverá 

permanecer bloqueado pela instituição financeira, alcançando assim como 

saldo a ser apresentado na conta bancária o montante de R$4.004,21 

(quatro mil e quatro reais e vinte e um centavos). Posto isso, DEFIRO, 

parcialmente, a tutela de urgência, para o fim de determinar seja realizado 

o DESBLOQUEIO, imediato, da conta corrente de titularidade da 

reclamante, qual seja, Conta Corrente nº 13.412-0, Agência nº 4043-6, 

Banco do Brasil, devendo ser apresentado como saldo o montante de 

R$4.004,21 (quatro mil e quatro reais e vinte e um centavos), mantendo-se 

o bloqueio do valor de R$11.000,00 (onze mil reais), impedindo a sua 

movimentação pela parte reclamante. Intime-se, pessoalmente a parte 

reclamada para dar integral e imediato cumprimento à presente 

determinação, devendo o Sr. Oficial de Justiça acompanhar a realização 

da diligência pelo Sr. Gerente Bancário que o receber, tudo certificando 

nos autos. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida, 

multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, intime-se. Cumpra-se, em regime de plantão. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015968-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DE SOUZA DAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015968-72.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EURIPEDES DE SOUZA DAVI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de “AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS/MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA” formulada por Euripedes de Souza Davi em 

desfavor de Energisa Mato Grosso postulando, em sede de tutela de 

urgência, a suspensão das cobranças referentes ao parcelamento de 

débito lançado em suas faturas dos meses de março e abril, bem assim 

que se abstenha de lançar nas faturas futruras. O pleito merece 

acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa 

considerar que não há muito a ser provado pela reclamante no caso em 

apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo (de que não entabulou 

acordo de parcelamento de débitos), impossível se apresenta trazer aos 

autos qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da cobrança, 

o que resta documentado nos autos. Ademais, a parte nega a própria 

existência do débito parcelado. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de ser mantida a cobrança (do 

que contesta em Juízo) no curso da demanda. Não soa jurídico determinar 

que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o 

fim de DETERMINAR à reclamada que SUSPENDA, imediatamente, as 

cobranças objeto da demanda (parcelamento de débitos) lançados nas 

faturas dos meses de março e abril/2020, bem assim que se abstenha de 

lançar referida cobrança em faturas futuras. Diante da suspensão da 

cobrança impõe como consequência lógica DETERMINAR que SE 

ABSTENHA de promover a inclusão de dados da parte reclamante em 

cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto da demanda 

assim como também SE ABSTENHA de promover a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica junto à UC nº 6/321282-6. Intime-se, 
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pessoalmente, a parte reclamada para dar integral e imediato cumprimento 

à presente determinação. Na hipótese de descumprimento da medida ora 

deferida, fixo, desde já, multa no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a 

ser suportada pela reclamada em favor da reclamante. Determino que o 

mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. II- Já designada sessão de conciliação, intime-se. 

Cumpra-se, em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014898-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI RAIMUNDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014898-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDINEI RAIMUNDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, Peticiona a parte reclamante aduzindo que não fora intimada da 

sentença prolatada no presente feito em data de 31/março/2020. De 

proêmio anoto que inexiste qualquer prejuízo à parte, porquanto por força 

das Portarias Conjuntas nº 247/2020 e 249/2020 do TJMT os prazos 

encontram-se ainda suspensos, sequer tendo iniciado o prazo recursal no 

presente feito, dado que a sentença fora prolatada em meio ao período de 

suspensão dos prazos processuais. Nada obstante isso, determino ao Sr. 

Gestor que certifique nos autos acerca da expedição das intimações a 

ambas as partes. Oportuno, contudo, registra que a manifestação da parte 

nos autos lhe confere ciência dos atos anteriormente praticados, de modo 

que apenas resta aguardar o decurso do prazo que, sequer teve 

registrado o seu termo inicial. Intimem-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010601-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA GONCALA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1010601-67.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: NAYARA 

GONCALA DE AQUINO EXECUTADO(A): TIM CELULAR S.A. S E N T E N Ç 

A Vistos, Homologo o acordo entabulado pelas partes. De conseguinte, 

comprovado o pagamento do valor acordado, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC, declaro extinto o processo. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013489-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUVANIO DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento deverá ser 

informado pela parte interessada. Arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016793-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE FERREIRA HOTRANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016793-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVANE 

FERREIRA HOTRANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016795-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA NOVACK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDMAR BOTELHO DA COSTA CAMPOS OAB - MT28070/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016795-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALERIA 

NOVACK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ILDMAR BOTELHO DA 

COSTA CAMPOS POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016773-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOEL MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 10 (dez) 

dias, acostar as faturas detalhadas indicadas na inicial, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 554 de 759



Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021950-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BILIBIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUISIO JOSE VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Acolho o pedido de Id 29350176. Designe-se nova 

audiência. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019844-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL OITO DE ABRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILLIOANA FABRICIA FONTES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Acolho o pedido de Id 28932046. Designe-se nova 

audiência. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022132-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE GONCALINA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Acolho o pedido de Id 2936055. Designe-se nova 

audiência. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CONCEICAO DE ARRUDA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Acolho o pedido de Id 29785687. Designe-se nova 

audiência. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016810-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. TEIXEIRA ANDALECIO EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

PROCESSO n. 1016810-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:E. TEIXEIRA 

ANDALECIO EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TARGUS RIGON 

WESKA POLO PASSIVO: Banco Safra S-A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006289-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE FRANCIELE NATT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Acolho o pedido de Id 29014502. Designe-se nova 

audiência. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019437-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Acolho o pedido de Id 28722168. Designe-se nova 

audiência. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016814-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK SANDER RODRIGUES MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016814-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERIK SANDER 

RODRIGUES MODESTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002563-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALMEIDA OAB - MT20147/O (ADVOGADO(A))

FELIPE RIBEIRO ARAUJO OAB - MT20193/O (ADVOGADO(A))

AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO OAB - MT20168-O (ADVOGADO(A))

THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS OAB - MT22556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Acolho os pedidos de Id 30364796 e ID 30430305. 

Designe-se nova audiência. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Juiz Adauto 
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dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021211-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Acolho o pedido de Id 29137997. Designe-se nova 

audiência. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis 

Em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004330-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR ALVES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA CLEUZA DE JESUS, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 08/10/2019 Hora: 

14:00 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 12 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008671-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL MARCI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Acolho o pedido de ID 25766763. Designe-se audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016823-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA FERNANDES SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANDERSON SOUZA REIS (REU)

 

PROCESSO n. 1016823-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IEDA 

FERNANDES SENA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE ALBERTO 

ARCASA POLO PASSIVO: ADRIANDERSON SOUZA REIS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007400-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE REGINA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO, 

de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 

11:00 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 20 de setembro de 2019 Gestora 

Judiciária Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016823-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA FERNANDES SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANDERSON SOUZA REIS (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acostar comprovante de endereço em nome próprio e o certificado 

de registro do veículo completo. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1018063-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HELENA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Acolho o pedido de ID 28549312. Designe-se audiência de 

conciliação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011111-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SERRA SHINIKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Acolho o pedido de ID 28932481. Designe-se audiência de 

conciliação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012870-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Acolho o pedido de ID 29012666. Designe-se audiência de 

conciliação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016828-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS AZEVEDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL ALENCAR CANTAO OAB - MT22743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016828-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUBENS 

AZEVEDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAVI 

FERRONATO PEDRO, RAFAEL ALENCAR CANTAO POLO PASSIVO: 

Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021962-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAMYRES SILVA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Acolho o pedido de ID 29404245. Designe-se audiência de 

conciliação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007780-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA COSTA AMORIM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1007780-27.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 4.332,29 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME Endereço: RUA SETENTA E SETE, 

26, Qda 73, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-032 POLO PASSIVO: 

Nome: BARBARA COSTA AMORIM Endereço: AVENIDA GOVERNADOR 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, RESIDENCIAL SANTA INEZ BL22 AP302 

CARUMBÉ, NOVO MATO GROSSO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-720 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - ELIETE MARIA DE SOUZA 

PEREIRA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 28/01/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 21 de novembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016842-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERNANDO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1016842-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILTON 

FERNANDO SILVA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

KROMINSKI POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001560-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MERCES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA PEREIRA NUNES OAB - MT25043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1001560-76.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Bancários]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: FRANCISCO DE ASSIS MERCES Endereço: Sifronio 

Camargo s/n, SN, Centro, NOSSA SENHORA DA GUIA (CUIABÁ) - MT - 

CEP: 78104-970 POLO PASSIVO: Nome: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Endereço: RUA CANADÁ, JARDIM 

AMÉRICA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01436-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. MANIFESTAR ACERCA DA DECISÃO JUNTADA NO MOVIMENTO 

ANTERIOR. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 23 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016845-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SENA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016845-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICIA SENA 

FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016850-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT25741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016850-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX ALMEIDA RIBEIRO 

POLO PASSIVO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

04/06/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016842-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERNANDO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acostar comprovante de endereço e procuração atualizada, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1004083-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO SEM 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002291-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO CESAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO BARROS DUARTE OAB - MT5373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITCHELLE ROGERIO DE CARVALHO PORTO (REQUERIDO)

RICHARD ROGERIO DE CARVALHO PORTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1002291-09.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 16.476,42 ESPÉCIE: 

[Serviços Profissionais]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

CICERO CESAR PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA G-4, 23, QD 76, 

PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-306 POLO PASSIVO: Nome: 

RICHARD ROGERIO DE CARVALHO PORTO Endereço: RUA PATOS DE 

MINAS, 170, B santa rosa II, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78040-660 Nome: RITCHELLE ROGERIO DE CARVALHO PORTO Endereço: 

RUA PATOS DE MINAS, 170, B Santa Rosa II, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78040-660 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. AR 

NEGATIVO COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 23 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006539-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHANY DA COSTA FREITAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1006539-18.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 1.524,50 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME Endereço: AVENIDA PEDRO 

TAQUES, 1686, SALA 01, JARDIM ALVORADA, MARINGÁ - PR - CEP: 

87033-000 POLO PASSIVO: Nome: NATHANY DA COSTA FREITAS 

Endereço: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, 12, Ap. 101, Bloco 02, 

DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-135 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 23 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004247-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA ARAUJO CAMPOS LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1004247-60.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 1.670,46 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME Endereço: AVENIDA PEDRO 

TAQUES, 1686, SALA 01, JARDIM ALVORADA, MARINGÁ - PR - CEP: 

87033-000 POLO PASSIVO: Nome: DALVA ARAUJO CAMPOS LIMA 

Endereço: RUA MANAURA, 203, SANTO ANTÔNIO DO PEDREGAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-450 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 23 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002608-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FERREIRA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1002608-07.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 2.874,50 ESPÉCIE: 

[Condomínio, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO Endereço: AVENIDA 

DOUTOR MEIRELLES, 2435, COND. FLOR DO CERRADO, TIJUCAL, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78088-010 POLO PASSIVO: Nome: LEONARDO FERREIRA 

SILVA Endereço: AVENIDA DOUTOR MEIRELLES, 2435, CONDOMÍNIO 

RESD. FLOR DO CERRAD0 - RUA S, CASA 203, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78088-010 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 23 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003243-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CLARICE LISPECTOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELI GARCES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1003243-85.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 2.515,47 ESPÉCIE: 

[Liquidação / Cumprimento / Execução]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO EDIFICIO 

CLARICE LISPECTOR Endereço: AVENIDA HAITI, 193, EDIFICIO CLARICE 

LISPECTOR, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-618 

POLO PASSIVO: Nome: NELI GARCES DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA 

HAITI, 193, EDIFICIO CLARICE LISPECTOR, APT.2203, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-618 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO JUNTADA NO MOVIMENTO 

ANTERIOR. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 23 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006057-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL HONORATO NUNES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1006057-70.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 785,82 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 Endereço: RUA 

S, (S CRUZ II), SANTA CRUZ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-110 POLO 

PASSIVO: Nome: RAQUEL HONORATO NUNES Endereço: RUA DIAMANTE, 

10, (COHAB D BOSCO), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-407 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. MANIFESTAR ACERCA DA 

CERTIDÃO DO OFICIAL JUNTADA NO MOVIMENTO ANTERIOR. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 23 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014159-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI BALDEZ DE PAULA FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1014159-81.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 754,81 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME Endereço: AVENIDA PEDRO 

TAQUES, 1686, SALA 01, JARDIM ALVORADA, MARINGÁ - PR - CEP: 

87033-000 POLO PASSIVO: Nome: SUELI BALDEZ DE PAULA FERREIRA 

Endereço: RUA F-12, 159, D 22, JARDIM FORTALEZA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78093-500 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014308-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA LEITE DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1014308-77.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 1.926,22 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 Endereço: RUA 

S, (S CRUZ II), SANTA CRUZ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-110 POLO 

PASSIVO: Nome: NEIVA LEITE DA SILVA Endereço: RUA COMENDADOR 

HENRIQUE, 504, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-050 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014325-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA CAROLAINI RUBERT OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1014325-16.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 1.860,85 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 Endereço: RUA 

S, (S CRUZ II), SANTA CRUZ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-110 POLO 

PASSIVO: Nome: PAULA CAROLAINI RUBERT OLIVEIRA Endereço: RUA 

DOS JABURUS, 110, PARQUE OHARA, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-320 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. AR NEGATIVO 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 23 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015209-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINO MOREIRA DA GUIA NETO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1015209-45.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 4.881,70 ESPÉCIE: 

[Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES Endereço: 

AVENIDA DOUTOR MEIRELLES, s/n, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78088-010 POLO PASSIVO: Nome: JUSTINO MOREIRA DA GUIA NETO 

Endereço: RUA UM, 17, JARDIM UMUARAMA II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-601 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. AR NEGATIVO 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 23 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018312-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN SOARES PEREIRA (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1018312-60.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 2.949,39 ESPÉCIE: 

[Liquidação / Cumprimento / Execução]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: RESIDENCIAL CHAPADA DO 

MIRANTE Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE 

OLIVEIRA, s.n, LADO ÍMPAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-700 

POLO PASSIVO: Nome: JHONATAN SOARES PEREIRA Endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, S/N, 

CONDOMÍNIO CHAPADA DO MIRANTE - UN 01 - 201, CARUMBÉ, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78050-700 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. AR 

NEGATIVO COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 23 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009039-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETE DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1009039-57.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 758,77 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME Endereço: AVENIDA PEDRO 

TAQUES, 1686, SALA 01, JARDIM ALVORADA, MARINGÁ - PR - CEP: 

87033-000 POLO PASSIVO: Nome: MARINETE DE CAMPOS Endereço: Rua 

84, 17, Q-108, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-170 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA JUNTADA NO MOVIMENTO ANTERIOR. COMPLEMENTO : 1. 

Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018165-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PADOCA EXPRESS FOOD SERVICE EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE ALVES DE OLIVEIRA CUNHA 98164686115 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 
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DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1018165-34.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.650,00 ESPÉCIE: 

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: PADOCA EXPRESS 

FOOD SERVICE EIRELI Endereço: RUA MARECHAL MASCARENHAS DE 

MORAES, 278, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-352 POLO 

PASSIVO: Nome: JANE ALVES DE OLIVEIRA CUNHA 98164686115 

Endereço: RUA TEREZINHA LOURENÇO DOS SANTOS, 37, quadra 58 lote 

37 casa 1, GOIÁ 2, GOIÂNIA - GO - CEP: 74485-510 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. AR NEGATIVO COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016845-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RIBEIRO QUEIROZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1016845-46.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 1.357,34 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: STUDIO S FORMATURAS EIRELI Endereço: RUA MIRANDA REIS, 

328f, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 POLO PASSIVO: Nome: 

FABIANO RIBEIRO QUEIROZ Endereço: AVENIDA KAYTTO GUILHERME DO 

NASCIMENTO PINTO, 104, QD 06 BL 01, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-240 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 23 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012667-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 
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78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1012667-54.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 1.990,35 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 Endereço: RUA 

S, (S CRUZ II), SANTA CRUZ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-110 POLO 

PASSIVO: Nome: ISABELA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO Endereço: RUA 

DOIS, 10, RESIDENCIAL COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-284 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. AR NEGATIVO 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 23 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003286-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO TAKEO MOREIRA SHIBAFUJI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE MARTINS SERGIO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1003286-22.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 444,84 ESPÉCIE: 

[Espécies de Contratos]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: FABRICIO TAKEO MOREIRA SHIBAFUJI - ME 

Endereço: AVENIDA CUIABÁ, 556, COHAB NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78025-413 POLO PASSIVO: Nome: JULIANE MARTINS SERGIO Endereço: 

RUA BARCELOS, 21, QUADRA 176, JARDIM ELDORADO, SANTA ISABEL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-598 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 23 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON SOUZA MENEGUCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 
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78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000488-54.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 15.540,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARLON SOUZA MENEGUCI 

Endereço: RUA CONCEIÇÃO, 257, PRAEIRINHO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78070-565 POLO PASSIVO: Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: 

AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 2815, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Senhor(a): XXX A presente 

carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento. CUIABÁ, 23 de abril 

de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016795-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA NOVACK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDMAR BOTELHO DA COSTA CAMPOS OAB - MT28070/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante 

na qual pretende ter realizado o restabelecimento dos serviços de 

telefonia fixa e banda larga (internet), bem como o abatimento do valor 

pago em duplicidade na fatura do mês de março em atraso. Com efeito, 

para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. O perigo de dano resta 

apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de ser mantido o 

pagamento em duplicidade (do que contesta em Juízo) no curso da 

demanda. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de 

uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar 

algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à 

reclamada que RESTABELEÇA os serviços de telefonia fixa e banda larga 

(internet), bem como o abatimento do valor pago em duplicidade na fatura 

em aberto do mês de março de 2020, no prazo de dois dias, sob pena de 

aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. Quanto ao 

pedido de gratuidade, vale consignar que, nesta fase processual não há 

custas e honorários advocatícios. Aguarde-se a realização da audiência 

de conciliação já designada. Cite-se a parte Reclamada para contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumir aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte Reclamante. Intimem-se. 

Cumpra-se no plantão. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015825-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA NATACHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA OAB - MT25399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que amparam a 

concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte reclamante e 

determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, 

a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados cadastrais 

(SPC e SERASA), concernente apenas aos débitos discutidos nestes 

autos, bem como se abstenha de inserir novamente o débito, sob pena de 

aplicação de multa em caso de descumprimento da liminar. Intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016771-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEUDER LIMA DE ASSIS OAB - MT20006/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

com pedido de liminar ajuizada por ROBSON SOARES DOS SANTOS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. O instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, 

porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. 

XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no 

aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de 

propor a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e 

efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, 

analisando minuciosamente os autos, a priori, reconheço eventual direito 

da parte autora, notadamente porque, segundo consta nos autos, a parte 

reclamante recebeu faturas exorbitantes. O fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação reside nos sérios transtornos que a 

ausência de energia elétrica poderá trazer a parte Reclamante e sua 

família, expondo-lhes às restrições mais comezinhas do dia a dia, 

mormente por ser bem de consumo essencial e imprescindível do cidadão. 

Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA, determinando a intimação da Reclamada para que se abstenha 

em efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora indicada na inicial, até o deslinde desta ação, referente as 

faturas questionadas na inicial (fevereiro e março de 2020), no prazo de 

vinte e quatro horas, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. Impõe registrar que a presente decisão não 

exime a parte reclamante de realizar o adimplemento das demais 

obrigações provenientes do serviço de fornecimento de energia. Por outro 

lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 
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nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, EM 

REGIME DE PLANTÃO. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016810-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. TEIXEIRA ANDALECIO EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que amparam a 

concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte reclamante e 

determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, 

a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados cadastrais 

(SPC e SERASA), concernente apenas aos débitos discutidos nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da 

liminar. Intimem-se as partes para comparecer na audiência de conciliação 

já designada. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016363-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NARA REGINA DA SILVA VENEGA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ABREU MATTOS OAB - MT8427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Informa a parte reclamante que a reclamada descumpriu a 

obrigação de fazer determinada na decisão de ID 31299262, apesar de 

devidamente intimada, consoante se infere dos autos. Desta feita, com o 

fito de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a 

credibilidade do Poder Judiciário, aplico a multa cominatória, em razão do 

descumprimento de ordem judicial, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Intime-se a parte reclamada para que RESTITUA os salários dos meses de 

fevereiro e março sem qualquer desconto, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, bem como que proceda a portabilidade do salário para a conta no 

Banco Cooperativo do Brasil 0756, agência 4425-3 SICOOB INTEGRAÇÃO, 

conta 80.993, sob pena de majoração da multa em caso de 

descumprimento da decisão. Intimem-se. Cumpra-se no plantão. Juiz 

Adauto Santos dos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016828-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS AZEVEDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL ALENCAR CANTAO OAB - MT22743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o 

pedido de concessão de medida liminar deve ser deferido. É que a 

documentação apresentada com a peça exordial indicia que o valor da 

fatura de consumo de água questionada nestes autos, se mostram, 

aparentemente, superior ao consumo médio da parte reclamante. De outra 

banda, não se pode olvidar a demora na composição final do litígio que ora 

se instala poderá trazer prejuízos à parte requerente, caso a requerida 

interrompa o fornecimento de água à mesma, diante da natureza essencial 

que tal bem natural representa na vida moderna. POSTO ISTO, concedo a 

tutela jurisdicional antecipada pleiteada pela parte reclamante, e 

DETERMINO a intimação da parte Reclamada para que se abstenha em 

efetuar o corte no fornecimento de água na unidade consumidora descrita 

na inicial, bem como proceda a suspensão da cobrança da referida fatura, 

até o deslinde desta ação, referente à fatura questionada neste processo, 

sob pena fixação de multa pelo descumprimento. Anoto, outrossim, que o 

fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito 

do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor da reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. 

No mais, intimem-se as partes para comparecer na audiência de 

conciliação já designada. Pelo mesmo mandado, cite-se a parte Requerida 

para querendo contestar, no prazo legal, indicando-se provas, sob pena 

de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente, caso não seja a ação contestada. Intime-se a parte 

reclamada através de mandado, NO REGIME DE PLANTÃO. Cumpra-se. 

Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009726-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DE SOUZA O MOTORISTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS OAB - SP375671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUBARAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

LUPUS DESENVOLVIMENTO EM ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

AGRO META AGROINDUSTRIAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017194-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ANGELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022112-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DAMIAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022354-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALES LARA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022444-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR PINHEIRO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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CREUZA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Acolho o pedido de Id 29528369. Designe-se nova 

audiência. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019483-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES CALIXTO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou 

de comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pelo não comparecimento. Na audiência a advogada 

da parte autora requereu o para apresentar justificativa da ausência da 

mesma, entretanto, até a presente data nada informou. Presente a 

Reclamada, representada por preposto, que requereu a extinção do 

processo e a condenação da parte autora no pagamento das custas 

processuais. A presença das partes nas audiências é obrigatória, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)”. Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 

os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 

20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Após, observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017562-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DE ARRUDA FILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OLERIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 
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medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001764-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELY RAQUEL DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002274-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WYLIIAN BRASIL MARQUES FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002627-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON EMMANUEL DA SILVA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002637-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002892-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 
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(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAMONA APARECIDA RODRIGUES MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002390-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARMINDA FERREIRA DA SILVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002390-42.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA ARMINDA FERREIRA DA SILVAS REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A SENTENÇA I-RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II-PRELIMINAR Ausência de 

Interesse Destarte, REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir, 

não sendo obrigatória a reclamação administrativa. Superada à preliminar, 

passo ao exame do mérito. III-MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante a ação de obrigação de fazer c/c 

pedido de indenização por dano moral com pedido da tutela antecipada 

provisória - “inaudita altera pars”. Noticia a parte Reclamante que é 

servidora estadual aposentada, no final de 2016, teria realizado 

empréstimo consignado com descontos diretamente em sua folha de 

pagamento com o BMG. Aduz ter contatado o Reclamado, com o intuito de 

verificar a quantidade de prestações que faltavam para a quitação do 

empréstimo, momento em que fora surpreendida com a informação de que 

a operação por ela realizada não se tratava de um empréstimo consignado 

tradicional, mas sim de um cartão de crédito consignado, qual jamais 

utilizou. Assim, ingressou para obter cópia do suposto crédito/valor do 

contrato e/ou planilha de todos os valores descontados no seu 

contracheque, bem como indenização por dano moral. O reclamado, em 

defesa, sustenta que a Reclamante celebrou contrato de cartão de crédito 

em 06 de agosto de 2009, anuindo ao “Termo de Adesão/ Autorização 

para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito ”, 

mediante o uso do cartão de crédito consignado, a Reclamante fez 06 

(seis) saques, assim, não há se falar em qualquer ilicitude capaz de 

ensejar os danos nos termos declinados na inicial. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. De início, resta incontroverso 

que o empréstimo foi realizado pela parte autora com a reclamada, 

conforme devidamente comprovado nos autos. Todavia, a modalidade do 

empréstimo também foi devidamente comprovada pela Reclamada, sendo 

demonstrado que a parte Autora contratou empréstimo por meio do cartão 

de crédito, conforme contratos, TEDs e faturas anexados aos autos 

demonstram que o serviço foi autorizado a efetuar o desconto em folha de 

pagamento. Portanto, não há que se falar em abuso por parte da 

Reclamada com relação ao valor atualizado da dívida, uma vez que foi a 

própria parte Autora quem deu causa ao débito existente. Logo, por se 

tratar de um cartão consignado, o banco realiza o desconto mínimo em 

folha, ficando a cargo da parte Autora, realizar o pagamento do restante 

da fatura. A falta de pagamento do valor integral da fatura acarreta a 

incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão 

contratual, motivo pelo qual os descontos em folhas são devidos. A 

propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA 

REJEITADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTRATAÇÃO APENAS DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO 

A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. A preliminar de decadência não merece prosperar, porquanto 

não versa os autos sobre vício de consumo, para que fosse observado o 

prazo decadencial estipulado no art. 26, do Código de Defesa do 

Consumidor, mas sim de reparação civil cujo prazo prescricional é de 03 

(três) anos e se inicia a partir da ciência do consumidor, nos termos do 

art. 206, § 3º, V, CC. 2. Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrida 

postula pela desconstituição da relação jurídica e reparação por danos 

morais, ao argumento de que teria sido induzida em erro pela instituição 

financeira Recorrente ao contratar o serviço de empréstimo consignado e 

lhe cobrar pelo serviço de cartão de crédito, efetuando a cobrança do 

valor mínimo da fatura, mediante descontos mensais na folha de 

pagamento. 3. Caso em que a instituição financeira Recorrente se 

desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças 

efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o ?Termo de Adesão - Cartão 

de Crédito BMG CARD Autorizado para Desconto em Folha de 

Pagamento?, devidamente assinado pela consumidora, em obediência ao 

disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor. 4. 

Demonstrando à empresa Recorrente a contratação de empréstimo 

mediante saque no cartão de crédito, deveria a consumidora comprovar o 

pagamento do débito integral, tendo em vista que a instituição financeira 

apenas lança no holerite da Recorrida o valor mínimo da fatura. 5. 

Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da 

cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a 

livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito 

(TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248). 6. Frise-se 

ainda, que o depoimento colhido da testemunha arrolada na audiência 

instrutória não é apto a comprovar o vício de consentimento alegado pela 

consumidora, mormente, porque não presenciou a negocial comercial, bem 

como pelo fato de apenas ter relatado uma suposta experiência sofrida 

praticada por outra instituição financeira. 7. Danos morais não 

configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a 

legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta 

ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e provido. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 389059820178110001/2018, Relatora LAMISSE 

RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/08/2018, Publicado no DJE 07/08/2018). Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que o reclamado se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 
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CPC, e comprovou a existência de relação jurídica firmada entre as partes 

com a juntada de transferência na conta bancária da autora, como se 

observa no ID 30046307. Essas premissas forçam reconhecer a 

improcedência dos pedidos. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida, e, no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o 

trânsito em julgado desta decisão. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016957-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA GOMES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016957-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRIA GOMES DE FIGUEIREDO REQUERIDO: CARLOS 

SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A SENTENÇA I-RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II- 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C A reclamante alega que em 

03/04/2019 foi até a loja da Reclamada e adquiriu um fogão da marca 

Brasilar, modelo FOG 4B BRASILAR TOP GLASS PTO, por R$ 776,00 

(setecentos e setenta e seis reais), e que na primeira semana de uso o 

produto apresentou defeitos. Dessa forma, contatou a Reclamada que 

ofereceu a troca do produto defeituoso por outros de sua loja. Aduz que 

até a presente data não houve a entrega do produto. Por fim, requer que a 

reclamada proceda à entrega do produto adquirido ou que seja 

encaminhado outro nas mesmas especificações, e, ainda, indenização por 

danos morais. A reclamada, em sua defesa, se limita a afirmar a ausência 

de qualquer ilicitude capaz de ensejar os danos nos termos declinados na 

inicial, vez que a autora restou -se inerte, não tendo comparecido em loja 

para escolhê-los conforme estabelecido. Pugna, ao final, pela 

improcedência da ação. Por se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, em que as reclamadas estão 

mais aptas a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar 

a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verificam-se que a Reclamada não trouxe nenhuma prova de que a não 

entrega do produto se deu por culpa da Reclamante ou de terceiro, não 

tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, por força do 

art. 373, II do CPC. Desta feita, resta demonstrada a falha na prestação do 

serviço pela Reclamada na medida em que não efetuou a entrega do 

produto adquirido pela Reclamante. Sendo assim, resta evidente o 

descaso e desrespeito que foi empregado no atendimento a consumidora 

pela Reclamada, fato este que ultrapassa o mero aborrecimento, devendo, 

portanto, indenizar a Reclamante pelo dano moral experimentado. A 

propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE MERCADORIA COMPRADA PELA 

INTERNET - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – REDUÇÃO – DESNECESSIDADE – INDENIZAÇÃO 

FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, ALÉM DE OBSERVAR 

AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO – APLICAÇÃO - ASTREINTE – INTIMAÇÃO PESSOAL - 

SÚMULA 410/STJ – TERMO INICIAL DO PRAZO – JUNTADA DA CARTA 

A.R. – INTELIGÊNCIA DOS ART. 184, 234, 240 E 241, I, CPC - COBRANÇA 

AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.A excessiva demora produziu sofrimento e 

angústia que merecem ser reparados e compensados com indenização 

extrapatrimonial, até mesmo porque a Apelante só efetuou a entrega das 

mercadorias após ter sido citada para contestar a ação e intimada para 

cumprimento da tutela antecipada concedida.A responsabilidade, no 

presente caso, é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco do 

Empreendimento (art. 14 do CDC), bastando somente a demonstração do 

dano e do nexo causal entre o comportamento do prestador do serviço e a 

lesão causada, prescindida a demonstração de culpa, devendo o 

empreendedor suportar os ônus decorrentes da atividade financeira, tal 

como dela aufere os lucros.A incidência da multa cominada para o caso 

de descumprimento de obrigação de fazer, somente pode ser computada 

a partir da intimação pessoal do obrigado. O termo inicial do prazo para 

que a parte proceda ao imediato cumprimento da ordem judicial, sob pena 

de multa diária, conta-se não do recebimento da ordem, e sim da juntada 

aos autos da carta com aviso de recebimento (A.R.) devidamente 

cumprida que procedeu a intimação pessoal da parte, conforme 

preceituam os arts. 184, 234, 240 e 241, inciso I, do CPC. (N.U 

0010674-58.2013.8.11.0015, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 

16/11/2015). Ressalta-se ainda, que embora a Reclamante tenha pleiteado 

a entrega do produto, contudo, a Reclamada até a presente data não 

efetivou a entrega do produto. Assim, como forma de evitar que o 

presente feito se prolongue e a fim de garantir o resultado prático, 

converto a obrigação de fazer em perdas e danos, com arrimo no art. 499 

do NCPC, devendo a Reclamada restituir a Reclamante o importe de R$ 

776,00 (setecentos e setenta e seis reais), referentes ao valor pago pelo 

fogão da marca Brasilar, modelo FOG 4B BRASILAR TOP GLASS PTO, não 

entregue. “Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e 

danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a 

obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.” IV- DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, e o faço 

para: Determinar à reclamada que restitua a reclamante o valor de 

R$776,00 (setecentos e setenta e seis reais), valor este que deverá ser 

devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de 

juros legais a partir da data do desembolso. CONDENAR a reclamada, ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a reclamante pelos danos 

morais sofridos, valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo 

INPC/IBGE a partir da presente decisão e acrescido de juros legais a partir 

da citação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, após apresentada 

a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento 

de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento 

voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista 

no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada 

pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito
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ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS
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ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA Reclamada: ÁGUAS CUIABÁ S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. A Reclamada arguiu preliminar de conexão sob o argumento 

de que existem outras reclamações com mesmas causas de pedir, e 

assim que seja apensado ao processo sob o n º 

1021648-72.2019.811.0001, em tramite no 8º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá- MT, contudo rejeito tal pedido, uma vez que o débito 

objeto desta lide é diverso daquele objeto desta demanda, podendo ser 

julgado separadamente. Passo a decidir o mérito. Pleiteia o Reclamante 

indenização por danos morais ao argumento de que a Reclamada inseriu 

seu nome em cadastro de restrição de crédito indevidamente por débito no 

valor de R$ 26,01 (vinte e seis reais e um centavos) cuja origem 

desconhece, pois, todos os débitos referentes a sua matrícula de água 

(471061-4) estão quitados. A Reclamada, em contestação, alega que a 

autora é titular da Matrícula nº 7543-4, instalada na Rua 56, n. 37, quadra 

C, bairro São João Del Rey, Cuiabá, da qual constam débitos em aberto, 

sendo legítima a inserção de seu nome no cadastro de proteção ao 

crédito. Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não trouxe 

nenhum documento assinado pela Reclamante a fim de comprovar a 

existência de relação contratual entre as partes, tais como, contrato de 

prestação de serviço ou parcelamento de dívida relativa à Matrícula n. 

7543-4. De fato, a Reclamada não trouxe ao processo nenhum documento 

que comprove a solicitação de ligação da Matrícula sob o n. 7543-4 pela 

Reclamante, não tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe 

competia, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015. E mais, não trouxe 

ao processo nenhum documento que comprove que houve a efetiva 

prestação de serviço a Reclamante e que estava em funcionamento à 

época em que a fatura discutida foi gerada. Vale ressaltar, por último, que 

embora constem outras inclusões do nome da autora, estas são objeto de 

discussão judicial, não incidindo na aplicação da Súmula 385 do STJ. 

Entretanto, embora não incida a aplicação da Súmula 385 do STJ para o 

reconhecimento do dano moral, as inscrições posteriores podem e devem 

ser consideradas para fins de arbitramento da indenização. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE 

INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

VALOR. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. (...). A instituição financeira é 

responsável pelos danos morais causados ao consumidor pela inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, decorrente de 

relação jurídica cuja existência não foi comprovada nos autos. O 

arbitramento da indenização decorrente de danos moral deve ser feito 

caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos, à capacidade econômica, características individuais e o 

conceito social das partes, devendo ser mantido quando observadas tais 

diretrizes. (...). (TJRO – APL 70273522620178220001 – Julgamento: 

27/02/2019)”. Indefiro o pedido de condenação da Reclamante em litigância 

de má-fé formulado pela Reclamada, tendo em vista que não ficou 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, tendo apenas 

exercido seu direito de ação. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a inexigibilidade do 

débito discutido no presente processo; 2 - CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso. Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para proceder à exclusão do nome do Reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais 

(40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, após apresentada a 

memória do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 

523,§1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela eg. 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Diani de 

Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022036-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1022036-72.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA Reclamada: ÁGUAS CUIABÁ S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. A Reclamada arguiu preliminar de conexão sob o argumento 

de que existem outras reclamações com mesmas causas de pedir, e 

assim que seja apensado ao processo sob o n º 

1021648-72.2019.811.0001, em tramite no 8º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá- MT, contudo rejeito tal pedido, uma vez que o débito 

objeto desta lide é diverso daquele objeto desta demanda, podendo ser 

julgado separadamente. Passo a decidir o mérito. Pleiteia o Reclamante 

indenização por danos morais ao argumento de que a Reclamada inseriu 

seu nome em cadastro de restrição de crédito indevidamente por débito no 

valor de R$ 26,01 (vinte e seis reais e um centavos) disponibilizada em 

08/11/2019, cuja origem desconhece, pois, todos os débitos referentes a 

sua matrícula de água (471061-4) estão quitados. A Reclamada, em 

contestação, alega que a autora é titular da Matrícula nº 7543-4, instalada 

na Rua 56, n. 37, quadra C, bairro São João Del Rey, Cuiabá, da qual 

constam débitos em aberto, sendo legítima a inserção de seu nome no 

cadastro de proteção ao crédito. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados verifica-se que a 

Reclamada não trouxe nenhum documento que comprove a existência de 

débito ou parcelamento de dívida relativa à Matrícula n. 7543-4, não tendo 

se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto 

no art. 373, II do CPC/2015. Vale ressaltar, por último, que embora constem 

outras inclusões do nome da autora, estas são objeto de discussão 

judicial, não incidindo na aplicação da Súmula 385 do STJ. Entretanto, 

embora não incida a aplicação da Súmula 385 do STJ para o 

reconhecimento do dano moral, as inscrições posteriores podem e devem 

ser consideradas para fins de arbitramento da indenização. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE 

INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

VALOR. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. (...). A instituição financeira é 

responsável pelos danos morais causados ao consumidor pela inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, decorrente de 

relação jurídica cuja existência não foi comprovada nos autos. O 

arbitramento da indenização decorrente de danos moral deve ser feito 

caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos, à capacidade econômica, características individuais e o 

conceito social das partes, devendo ser mantido quando observadas tais 

diretrizes. (...). (TJRO – APL 70273522620178220001 – Julgamento: 

27/02/2019)”. Indefiro o pedido de condenação da Reclamante em litigância 
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de má-fé formulado pela Reclamada, tendo em vista que não ficou 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, tendo apenas 

exercido seu direito de ação. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a 

inexigibilidade do débito discutido no presente processo; 2 - CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso. Intime-se a reclamada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, para proceder à exclusão do nome do Reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, 

após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento 

de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523,§1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017470-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017470-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRACEMA CARVALHO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A 

1.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

2.PRELIMINAR Incompetência do Juizado Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pela reclamada em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. 

Passo à análise do mérito. 3.MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

reclamante é titular da Unidade Consumidora nº 6/2538105-4. Aduz que foi 

surpreendida com uma notificação informando que havia anormalidade 

(NEUTRO ISOLADO), e que, deveria ser recuperado os meses de 03/2019 

a 05/2019, no valor de R$ 236,70 (duzentos e trinta e seis reais e setenta 

centavos). Informa que não há qualquer irregularidade ou erro de leitura, 

prova disso é a própria relação de consumo, onde constata-se que a 

média de consumo foi normal/igual durante todo o ano. Deste modo, pugna 

pela declaração de inexistência do débito, além da condenação da 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais. A 

reclamada, em sua defesa, sustenta que foi realizada vistoria e foram 

detectadas irregularidades na medição de consumo da unidade 

consumidora da reclamante, razão pela qual, foi emitida fatura eventual de 

recuperação de consumo, tornando legítimo o débito apurado. Ao final, 

pugna pela improcedência da ação, além da condenação da reclamante ao 

pagamento do débito inadimplido. Por se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a 

sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Conquanto, a requerida tenha anexado o Termo de 

Ocorrência de Inspeção, não apresentou laudo emitido por profissional 

habilitado e pelo IMMETRO, não observando o que dispõe o artigo 129 da 

Resolução normativa 414/2010 – ANEEL. Ressalto que conforme 

estabelecido pelos artigos 113 e 114 da Resolução Normativa da ANEEL 

nº 414/2010 – ANEEL (que substitui a Resolução 456/2000-ANEEL), a 

concessionária pública de energia elétrica tem o direito de instaurar 

procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de 

energia elétrica. Entretanto, para a apuração de eventual irregularidade no 

funcionamento do aparelho medidor, será necessária a emissão de laudo 

de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISO 9001 (art. 129, § 6º 

da Resolução normativa 414/2010 – ANEEL). Caso a irregularidade tenha 

ocorrido na instalação do medidor e não no seu funcionamento, deverá 

ser emitido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, assinado por dois 

inspetores, registro fotográfico, tudo na presença do consumidor (art. 

129, § 2º e Anexo V da Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL). É o 

entendimento da Turma Recursal Única deste Tribunal acerca do tema: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO – 

PROVAS INSUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE NO 

CONSUMO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

AMEAÇA DE INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – FIXAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. A concessionária pública de energia elétrica tem o direito de 

instaurar procedimento administrativo de recuperação de consumo, desde 

que garantido o contraditório, devendo emitir laudo técnico para comprovar 

qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 

414/2010 – ANEEL). Não havendo nos autos cópia de procedimento 

interno com prova de prévia comunicação ao consumidor, de no mínimo 10 

(dez) dias, informando o local, data e horário da realização da avaliação 

técnica (art. 129, § 7º da RN 414/2010 da ANEEL) e apresentação de 

laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 9001 comprovando a 

irregularidade (art. 129, § 6º da RN 414/2010 da ANEEL), presume-se 

inexistir problemas, sendo que as condutas da concessionária com o 

objetivo de recuperar o suposto crédito caracterizam ato ilícito. Débito 

inexistente. (...) (TRU TJMT 242243620118110001/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

29/08/2013, Data da publicação no DJE 29/08/2013). In casu, há nos autos 

provas suficientes de que o processo administrativo previsto no artigo 129 

da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL não foi observado, visto 

que é necessária a juntada de cópia integral do procedimento interno com 

protocolo de recebimento de prévia comunicação ao consumidor, com 

assinatura do usuário ou testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer 

meio que permita a comprovação do recebimento, nos termos do §3º), 

informando o local, data e horário dos procedimentos de avaliação ou 

inspeção (§ 7º), bem como laudo técnico de avaliação (§ 6º) ou Termo de 

Ocorrência e Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º). Portanto, 

diante destas exigências, apura-se que os documentos apresentados nos 

autos não são idôneos para evidenciar o regular trâmite de aferição 

administrativa do medidor de energia elétrica, pois não restou comprovada 

a observância do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, CF), 

aliás, sequer foi informado nos autos o número do Termo de Ocorrência e 

Inspeção. No presente caso, embora a reclamada alegue que tenha 

ocorrido irregularidade na medição do consumo na residência do 

consumidor, é evidente que a concessionária deixou de apresentar neste 

sentido, tal como: laudo com certificação do INMETRO, e ainda, prova de 

que processo tramitou com o pleno conhecimento do consumidor, situação 

em que fragiliza consubstancialmente a prova da irregularidade noticiada 

pela concessionária. De igual modo, não houve alteração significativa de 

consumo nos meses posteriores à cobrança. Não havendo comprovação 

da irregularidade, ônus que lhe incumbia nos moldes dos artigos 6º, VII, do 

CDC e 373, II, do CPC. Corroborando: RECURSO INOMINADO – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECLAMADA NÃO DEMONSTRA 

A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – RECLAMADA QUE NÃO TRAZ 

QUALQUER INDÍCIO DE PROVA, NEM MESMO O TOI – SUSPENSÃO 

INDEVIDA – MÉDIA DE CONSUMO REGULAR – RECURSO CONHECIDO E 
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IMPROVIDO. No caso em análise, nota-se que restou evidente a 

inexistência de irregularidades no medidor da consumidora, não havendo 

nenhum indício de desvio, consoante se vê nas provas trazidas aos 

autos, mormente quando a Reclamada sequer carreia aos autos o TOI, 

documento obrigatório na hora da verificação de qualquer irregularidade. 

Desta maneira, necessário se faz a manutenção da sentença no tocante 

ao quantum indenizatório, o qual se encontra de acordo com os princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. Recurso 

C o n h e c i d o  e  I m p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º . : 

1000028-85.2018.8.11.0050, Relatora PATRICIA CENI DOS SANTOS, 

Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 

10/12/2018). Nesse compasso, não demonstrada pela parte ré, de forma 

satisfatória, a irregularidade na medição, como decorre do art. 373, II, do 

CPC, não há como autorizar a cobrança de valores a título de recuperação 

de consumo em unidade de medição de energia elétrica, impondo-se a 

desconstituição dos débitos no valor total de R$236,70 (duzentos e trinta e 

seis reais e setenta centavos). Por outro lado, o pedido de indenização 

por dano moral não merece procedência, porquanto a presente ação trata 

de mera cobrança indevida, não tendo ocorrido a inserção do nome da 

reclamante em órgãos de proteção ao crédito, tampouco a suspensão do 

fornecimento do serviço essencial, não sendo a mera cobrança capaz de 

gerar danos de ordem moral. Neste sentido: RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO 

UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - 

OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA 

DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA 

NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de 

fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da 

ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de 

fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica 

não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no 

medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia 

do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo 

pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.3 - Não 

há falar em indenização por danos morais se a concessionária de energia 

continuou prestando o serviço após constatada a suposta fraude e 

também não impôs ao consumidor a pecha de mau pagador. (Ap 

93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017). Quanto ao pedido contraposto formulado pela reclamada, 

vislumbro que este não merece prosperar, tendo em vista que não restou 

provada a legalidade da fatura apurada a título de recuperação de 

consumo. Por fim, indefiro o pedido de danos materiais, uma vez que não 

há nos autos comprovação de prejuízo. 4.DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO, e o faço para: - DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos 

nos autos referente a fatura setembro/2019 eventual no valor de R$ 

236,70 (duzentos e trinta e seis reais e setenta centavos). 2 – JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais e pedido de danos materiais; 4 

– OPINO pela improcedência do pedido contraposto; Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019017-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERENIL DIVA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019017-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERENIL DIVA DE FRANCA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A 

1.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

2.PRELIMINAR Incompetência do Juizado Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pela reclamada em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. 

Passo à análise do mérito. 3.MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

reclamante é titular da Unidade Consumidora nº 6/209723-6. Aduz que foi 

surpreendida no mês de setembro/2019, com 02 (duas) faturas com os 

valores de R$ 4.385,55 (quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e 

cinquenta e cinco centavos), e outra de R$ 495,00 (Quatrocentos e 

noventa e cinco reais), na qual relatavam que a cobrança era referente ao 

mês de fevereiro/2019. Informa que se dirigiu até a empresa Requerida 

para buscar informações acerca dos valores cobrados e obteve a 

resposta de que tais débitos correspondem a suposta recuperação de 

consumo desde o mês de julho/2016 à novembro/2018, entretanto, 

sustenta que o consumo cobrado não corresponde ao efetivamente 

utilizado, razão pela qual os valores são indevidos. Deste modo, pugna 

pela declaração de inexistência dos débitos, além da condenação da 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais. A 

reclamada, em sua defesa, sustenta que foi realizada vistoria e foram 

detectadas irregularidades na medição de consumo da unidade 

consumidora da reclamante, razão pela qual, foi emitida fatura eventual de 

recuperação de consumo, tornando legítimo o débito apurado. Ao final, 

pugna pela improcedência da ação, além da condenação da reclamante ao 

pagamento do débito inadimplido. Por se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a 

sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. A requerida, em sua peça de defesa, aduz que foi realizada 

uma vistoria e foram detectadas irregularidades na medição de consumo 

da unidade consumidora da parte requerente, que acarretava no registro a 

menor do consumo de energia da unidade no período apurado. Para que 

se considere regular a cobrança a título de recuperação de consumo, 

deve a concessionária comprovar que o consumidor foi notificado para 

comparecer ao ato de inspeção do medidor, nos termos da Resolução 414 

da ANEEL, situação não ocorrida nos autos. Isto porque, a Reclamante 

apenas recebeu uma carta já comunicando a vistoria, ou seja, não houve 

assinatura no TOI a validar o acompanhamento pelo consumidor da 

inspeção realizada na unidade consumidora. Não havendo comprovação 

da irregularidade, ônus que lhe incumbia nos moldes dos artigos 6º, VII, do 

CDC e 373, II, do CPC, a cobrança ora contestada deve ser declarada 

inexigível. É o entendimento da Turma Recursal Única deste Tribunal 

acerca do tema: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO COM 

CONTRADITÓRIO – PROVAS INSUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE 

REGULARIDADE NO CONSUMO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – AMEAÇA DE INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO 

– FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária pública de energia elétrica 

tem o direito de instaurar procedimento administrativo de recuperação de 

consumo, desde que garantido o contraditório, devendo emitir laudo 

técnico para comprovar qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da 

Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL). Não havendo nos autos cópia 

de procedimento interno com prova de prévia comunicação ao 

consumidor, de no mínimo 10 (dez) dias, informando o local, data e horário 
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da realização da avaliação técnica (art. 129, § 7º da RN 414/2010 da 

ANEEL) e apresentação de laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 

9001 comprovando a irregularidade (art. 129, § 6º da RN 414/2010 da 

ANEEL), presume-se inexistir problemas, sendo que as condutas da 

concessionária com o objetivo de recuperar o suposto crédito 

caracterizam ato ilícito. Débito inexistente. (...) (TRU TJMT 

242243620118110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 29/08/2013, Data da publicação no 

DJE 29/08/2013). In casu, há nos autos provas suficientes de que o 

processo administrativo previsto no artigo 129 da Resolução Normativa nº 

414/2010 da ANEEL não foi observado, visto que é necessária a juntada 

de cópia integral do procedimento interno com protocolo de recebimento de 

prévia comunicação ao consumidor, com assinatura do usuário ou 

testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer meio que permita a 

comprovação do recebimento, nos termos do §3º), informando o local, 

data e horário dos procedimentos de avaliação ou inspeção (§ 7º), bem 

como laudo técnico de avaliação (§ 6º) ou Termo de Ocorrência e 

Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º). Portanto, diante destas 

exigências, apura-se que os documentos apresentados nos autos não 

são idôneos para evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa do 

medidor de energia elétrica, pois não restou comprovada a observância do 

devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, CF). Ademais, verifica-se 

que foram emitidas faturas com valor exorbitante em nome da autora, ora 

demandante, sendo que a concessionária não acostou aos autos 

elementos probatórios suficientes que justifiquem tais cobranças com 

valores equivalentes. Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se 

decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo 

que o faturamento foi efetivamente excessivo por não ser compatível com 

o consumo médio da parte reclamante. Corroborando: RECURSO 

INOMINADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECLAMADA 

NÃO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – RECLAMADA 

QUE NÃO TRAZ QUALQUER INDÍCIO DE PROVA, NEM MESMO O TOI – 

SUSPENSÃO INDEVIDA – MÉDIA DE CONSUMO REGULAR – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso em análise, nota-se que restou 

evidente a inexistência de irregularidades no medidor da consumidora, não 

havendo nenhum indício de desvio, consoante se vê nas provas trazidas 

aos autos, mormente quando a Reclamada sequer carreia aos autos o TOI, 

documento obrigatório na hora da verificação de qualquer 

irregularidade.Desta maneira, necessário se faz a manutenção da 

sentença no tocante ao quantum indenizatório, o qual se encontra de 

acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo 

ser mantido.Recurso Conhecido e Improvido. (Recurso Inominado nº.: 

1000028-85.2018.8.11.0050, Relatora PATRICIA CENI DOS SANTOS, 

Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 

10/12/2018). Nesse compasso, não demonstrada pela parte ré, de forma 

satisfatória, a irregularidade na medição, como decorre do art. 373, II, do 

NCPC, não há como autorizar a cobrança de valores a título de 

recuperação de consumo em unidade de medição de energia elétrica, 

impondo-se a desconstituição dos débitos no valor total de R$ 4.385,55 

(quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), 

e outra de R$ 495,00 (Quatrocentos e noventa e cinco reais), conforme se 

depreende da conclusão que se decorre logicamente dos fatos. Por outro 

lado, o pedido de indenização por dano moral não merece procedência, 

porquanto a presente ação trata de mera cobrança indevida, não tendo 

ocorrido a inserção do nome da reclamante em órgãos de proteção ao 

crédito, tampouco a suspensão do fornecimento do serviço essencial, não 

sendo a mera cobrança capaz de gerar danos de ordem moral. Neste 

sentido: RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE 

ENERGIA ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO 

DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a 

égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao 

procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança 

sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma 

unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a 

consumo de energia elétrica não faturado. 2 - No caso concreto, 

conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o 

consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de 

Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. 

Cobrança sumária indevida.3 - Não há falar em indenização por danos 

morais se a concessionária de energia continuou prestando o serviço 

após constatada a suposta fraude e também não impôs ao consumidor a 

pecha de mau pagador. (Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). 4.DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO, e o faço para: 1 - DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos 

nos autos referente a fatura eventual do mês de setembro/2019, com 02 

(duas) faturas com os valores de R$ 4.385,55 (quatro mil trezentos e 

oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), e outra de R$ 495,00 

(Quatrocentos e noventa e cinco reais); 2- DETERMINAR que a reclamada 

proceda à readequação da fatura do mês de setembro/2019, com base na 

média dos seis últimos meses anteriores a emissão das faturas aqui 

discutidas; 3 – JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais; 

Confirmo a decisão que deferiu a liminar. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005432-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIR DE OLIVEIRA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002932-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TADIOTO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002932-60.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARLI TADIOTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de demanda em que a parte reclamante alega a suspensão 

indevida de serviços, alegando que se deu em razão de fatura não 

eventual com base em recuperação de consumo. Alega que em razão de 

tal fatura, teve o fornecimento de energia suspenso. Requer ao fim o 

retorno do fornecimento de energia, bem como a declaração de 

inexistência da cobrança apontada e ainda indenização por danos morais. 

É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Apesar de devidamente citada, a parte reclamada deixa apresentar 

contestação em tempo hábil, o que implica nos efeitos da revelia, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95. Deste modo, frente a confissão quanto 

aos fatos, o feito comporta julgamento antecipado, conforme prescreve o 

artigo 355, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil. Ademais, a 

parte Reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, 

juntando aos autos a consulta aos órgãos de proteção ao crédito que 

indica o apontamento objeto da presente demanda. Verifico entao que a 

Reclamada não agiu de acordo com o determinado pela norma vigente 

para proceder na recuperação de consumo da parte Autora, pois não 

acostou qualquer documento que comprove a existência da irregularidade 

alegada, ônus que lhe incumbia. Destaco que se a demandada estava 

pretendendo a recuperação de receita (dita de consumo) e esta deveria 

proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, 

adotando precisamente o que está consignado no mencionado dispositivo, 

abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento 

irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para 

sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado 

a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II - [...] 

III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação 

do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for 

solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN 

ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar 

necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia 

do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a 

inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da 

recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada 

em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a 

comprovação do recebimento. Da analise detida dos autos, verifica-se que 

a reclamada não procedeu da maneira estabelecida na norma supracitada, 

pois não confeccionou devidamente TOI, não registrou as supostas 

irregularidades por meio de fotografias, a fim de atestar que a 

irregularidade fosse capaz de gerar a perda de receita em desfavor da 

reclamada, bem como a reclamada não comprova que tenha sido a autora 

ou alguém em nome desta quem teria realizado a violação mencionada. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO 

EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores exorbitantes com base na 

recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia 

tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- Inexistindo laudo técnico emitido com 

certificação ABNT NBR ISO 9001, a declaração de inexistência do débito é 

medida que se impõe. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, qual seja a suspensão do fornecimento de energia, ocorrendo o 

chamado dano in re ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de 

dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, 

pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade 

com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para 

compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar 

enriquecimento ilícito. 5- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ/MT - 

Recurso Inominado nº 0059138-53.2016.811.0001, Turma Recursal 

Provisória, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, Data do Julgamento: 

03/03/2017). Desta forma, merece guarida a pretensão da Reclamante em 

ver declarado inexigível o débito total da fatura de recuperação gerada, 

haja vista que se refere a consumo ilegalmente auferido pela Reclamada. 

Válido ainda ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger 

o consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Nesse sentido, in verbis: “Havendo suspeita de 

desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço 

promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, 

nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, 

retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o 

consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais. 

(TJMT - Apelação Cível nº 29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara 

Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” 

Desta feita, a omissão em obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, 

que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a 

Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia 

Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela Reclamada na 

exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa 

e do contraditório. Por assim, e por tudo que consta dos autos tenho que a 

reclamada não comprova suas alegações a ponto de justificar as 

recuperações de consumo lançadas contra a parte requerente, sendo por 

assim indevidas. Logo, tenho que efetivamente houve falhas na prestação 

dos serviços da Reclamada, na medida em que a mesma efetuou a 

suspensão de essenciais serviços de maneira equivocada, e ainda não 

procedeu com a religação conforme o disposto na legislação vigente. 

Quanto ao dano moral, devemos observar o que nos ensina o Professor 

Yussef Said Cahali: “(...) é a privação ou diminuição daqueles bens que 

têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade 

de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade 

física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse 

modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que molesta a parte afetiva do patrimônio 

moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou 

indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.), e dano moral 

puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, conforme ensinamento transcrito 

verifica-se que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. 

revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com 

propriedade que: "Qualificam-se como morais os danos em razão da 

esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero incômodo, o 

enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem 

de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de 

indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade 

aflore com facilidade.” In casu, restou clara a necessidade da interposição 

da presente demanda pelo Reclamante para ver seu direito resguardado, 

visto a indevida suspensão dos serviços contratados, não podendo ser 

considerado mero dissabor, ultrapassando a barreira do aborrecimento. 

Devemos levar em conta que a indenização por dano moral tem caráter 
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ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório devem tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, 

entendo que o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), é valor condizente com a 

ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o enriquecimento ilícito, 

porém deve servir como desestímulo a novas desídias da Reclamada. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

MARLI TADIOTO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para DECLARAR INEXIGÍVEL o débito 

cobrado a título de consumo recuperado objeto da demanda, bem como 

condenar a reclamada ao pagamento de indenização no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo INBC/IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da citação. Sem custas e sem honorários, 

por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002895-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FELIPE MONTEIRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002895-33.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIOGO FELIPE MONTEIRO VIEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique as negativações de seu nome. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. A reclamada levanta preliminar 

alegando que a parte reclamante não juntou nenhum comprovante de 

residência em seu nome. Com efeito, deve ser priorizado o acesso à 

justiça em detrimento de certas exigências, que acabam acarretando 

entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos princípios que 

regem os juizados especiais, em atenção à celeridade processual. 

Ademais, quanto a ausência de pretensão resistida, entendo que também 

não merece acolhimento, posto que inexiste obrigatoriedade de 

esgotamento da via administrativa no caso em tela. De igual modo, a 

reclamada sustenta que o extrato de negativação apresentado pela autora 

não evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e requer a 

juntada de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. 

Novamente sem razão, visto que o documento apresentado não obsta a 

defesa da ré, que alegando inconformidade nos registros negativos 

deveria juntar aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de 

comprovar suas alegações. Sem mais preliminares, passo a análise de 

mérito. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte 

autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte 

reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em 

contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a 

parte Autora contratou os serviços. Acostando para comprovar suas 

alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas 

no bojo da contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu 

telas de sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 579 de 759



constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Insta salientar 

que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 

385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de negativação 

acostado ao processo constata-se que a parte Autora não possui 

negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e 

no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por DIOGO FELIPE 

MONTEIRO VIEIRA, em desfavor de VIVO S/A para DECLARAR a 

inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso. 

Por pertinência INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro 

negativo, sob pena de multa fixa (não diária) no importe de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) passível de majoração em ulterior decisão. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito 

do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 

5º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005435-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003031-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PADILHA SLEDZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT18970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM REFEICOES E SERVICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003031-30.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENATA PADILHA SLEDZ REQUERIDO: MM REFEICOES E 

SERVICOS EIRELI - EPP Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Conforme consta no evento 95, as partes 

entabularam composição amigável sobre o objeto da presente demanda. O 

Artigo 487, III, B, do Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a 

transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição 

amigável firmada entre as partes para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais, em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente 

Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e 

art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019415-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019415-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA BATISTA DA COSTA 

REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A -- SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Rejeito a preliminar de 

incompetência arguida pela reclamada, tendo em vista que os documentos 

trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção, não 

havendo necessidade de produção de outros tipos de prova, como a 

pericial. Passo ao exame do mérito. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

reclamante alega que é usuária dos serviços prestados pela reclamada 

Matrícula nº461837/8. Aduz que recebeu fatura no valor de R$ 400,63 

(quatrocentos reais e sessenta e três centavos) com vencimento em 

06/09/2019, e que discorda do valor por estar em desconformidade com 

sua média de consumo mensal. A reclamada, em sua defesa, sustenta 

que inexiste ato ilícito, uma vez que foi realizada vistoria no hidrômetro 

instalado na residência da reclamante não sendo constatada qualquer 

irregularidade em seu funcionamento, e mais, que a fatura foi gerada a 
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partir da leitura do consumo registrado no imóvel, sendo que o aumento 

pode ter sido causado por uso excessivo. No caso em tela, tratando-se de 

relação de consumo, na qual a reclamada encontra-se mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que a reclamante demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Assim, incumbe à reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostado, verifica-se não assistir razão à reclamada quanto à cobrança 

da fatura dos mês setembro/2019, uma vez que não restou comprovada a 

legalidade do consumo registrado na respectiva fatura e mais, se não 

existia irregularidade no hidrômetro instalado à época em que a fatura foi 

gerada, tampouco houve troca do aparelho, torna-se injustificável o valor 

cobrado. Ressalte-se ainda que o consumo registrado nos meses 

mencionados não é compatível com o consumo anterior do imóvel e 

tampouco com o que fora registrado posteriormente a estas faturas, 

sendo certo que o consumo mensal do imóvel se manteve, não tendo sido 

registrado consumo semelhante ao discutido nesta demanda. 

Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. A demonstração de situação excepcional incumbia à 

concessionária, sendo impossível exigir do reclamante a produção de 

prova negativa. Sendo assim, resta evidente que o valor cobrado na 

fatura de setembro/2019 está acima da média de consumo, não tendo a 

reclamada se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, 

II do CPC). A propósito, vislumbra-se que a fatura ora questionada foi paga 

pela consumidora a fim de evitar eventual suspensão do fornecimento de 

energia, razão pela qual merece prosperar o pedido de restituição do valor 

desembolsado, entretanto, deverá ser realizado na forma simples. Isso 

porque o pagamento em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do 

Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de má-fé, o 

que não restou demonstrado na espécie. Portanto, o valor a ser restituído 

é R$283,69 (duzentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), 

considerando o consumo médio informado pela Reclamante e o valor 

pleiteado de restituição. Com relação ao pedido de dano moral, verifico que 

não assiste razão a reclamante. Isto porque, a suspensão do 

fornecimento de água somente ocorreu porque houve atraso no 

pagamento da fatura de outubro/2019, ademais, a presente ação verse de 

mera cobrança indevida, não sendo a mera cobrança capaz de gerar 

danos de ordem moral. Neste sentido: RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO 

UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - 

OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA 

DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA 

NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de 

fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da 

ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de 

fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica 

não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no 

medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia 

do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo 

pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.3 - Não 

há falar em indenização por danos morais se a concessionária de energia 

continuou prestando o serviço após constatada a suposta fraude e 

também não impôs ao consumidor a pecha de mau pagador. (Ap 

93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017). “EMENTA: CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA. BASE DE CÁLCULO DOS ÚLTIMOS SEIS MESES. 

DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS 

DEVIDOS PELA PARTE CONTRATANTE. (...) 3. A cobrança expressa na 

fatura de água e esgoto em montante excessivo, embora possa trazer à 

parte grande desconforto, e, de fato, o traz, tal dissabor não ofende 

quaisquer dos direitos da personalidade, motivo pelo qual incabível 

condenação por danos morais. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-DF – ACP: 20140110948456, Relator: SILVA LEMOS, Data de 

Julgamento: 03/02/2016, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 26/02/2016. Pág.: 130”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

na ação, e o faço para: 1- DETERMINAR o cancelamento da fatura de 

setembro/2019 e, por conseguinte, que a reclamada proceda à 

readequação das referidas faturas, com base na média dos seis últimos 

meses anteriores a emissão da fatura aqui discutida, sem qualquer 

incidência de encargos financeiros; 2 - DECLARAR a inexistência dos 

débitos referentes à fatura de setembro/2019. 3 - CONDENAR a reclamada 

a restituir à reclamante à quantia de R$283,69 (duzentos e oitenta e três 

reais e sessenta e nove centavos), na forma simples, que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar 

data do desembolso; 4- Improcedência dos danos morais; Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013878-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON ROMEU VEIGA ROSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013878-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AIRTON ROMEU VEIGA ROSA JUNIOR REQUERIDA: AGUAS 

CUIABÁ S/A -- SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Rejeito a preliminar de incompetência arguida pela 

reclamada, tendo em vista que os documentos trazidos aos autos são 

suficientes para formar um juízo de convicção, não havendo necessidade 

de produção de outros tipos de prova, como a pericial. Passo ao exame do 

mérito. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. O reclamante alega que é usuária 

dos serviços prestados pela reclamada Matrícula nº 61565 - 0. Aduz que 

nos meses de abril e maio de 2019, foram realizadas várias obras de 

implantação e melhoramento do serviço prestado pela ré no bairro, tendo 

por inúmeras vezes, tanto o autor como demais moradores do bairro 

ficaram sem o serviço prestado pela ré. Aduz que sua média de consumo 

girava em torno de R$62,00 (sessenta e dois reais), contudo, após as 

obras houve aumento substancial no valor da fatura emitidas pela 

requerida, vindo a ser cobrado mensalmente o valor em média de R$: 

200,00 (duzentos reais). Afirma que após várias reclamações com a 

Reclamada referente a cobrança do mês 10/2019, houve readequação da 

fatura e no valor de R$82,77 (oitenta dois reais e setenta sete centavos). 

Assim, ingressou com ação pleiteando a repetição do indébito pelo que 

pagou a maior de consumo das faturas, bem como indenização por danos 

morais. A reclamada, em sua defesa, sustenta que inexiste ato ilícito, uma 

vez que foi realizada vistoria no hidrômetro instalado na residência da 

reclamante não sendo constatada qualquer irregularidade em seu 

funcionamento, e mais, que a fatura foi gerada a partir da leitura do 

consumo registrado no imóvel, sendo que o aumento pode ter sido 

causado por uso excessivo. No caso em tela, tratando-se de relação de 

consumo, na qual a reclamada encontra-se mais apta a provar o 

insucesso da demanda do que a reclamante demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Assim, incumbe à reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 
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termos do art. 373, II do CPC. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostado, verifica-se não assistir razão à reclamada quanto à cobrança 

das faturas dos meses junho/2019 a setembro/2019, uma vez que não 

restou comprovada a legalidade do consumo registrado na respectiva 

fatura e mais, se não existia irregularidade no hidrômetro instalado à 

época em que a fatura foi gerada, tampouco houve troca do aparelho, 

torna-se injustificável o valor cobrado. Ressalte-se ainda que o consumo 

registrado nos meses mencionados não é compatível com o consumo 

anterior do imóvel e tampouco com o que fora registrado posteriormente a 

estas faturas, sendo certo que o consumo mensal do imóvel se manteve, 

não tendo sido registrado consumo semelhante ao discutido nesta 

demanda. Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação excepcional 

incumbia à concessionária, sendo impossível exigir do reclamante a 

produção de prova negativa. Sendo assim, resta evidente que os valores 

cobrados nas faturas de junho a setembro/2019 estão acima da média de 

consumo, não tendo a reclamada se desincumbido do ônus probatório que 

lhe competia (art. 373, II do CPC). A propósito, vislumbra-se que as faturas 

ora questionadas foram adimplidas pelo consumidor a fim de evitar 

eventual suspensão do fornecimento de energia, razão pela qual merece 

prosperar o pedido de restituição do valor desembolsado, entretanto, 

deverá ser realizado na forma simples. Isso porque o pagamento em dobro 

previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

pressupõe a demonstração de má-fé, o que não restou demonstrado na 

espécie. Portanto, o valor a ser restituído é R$770,81 (setecentos setenta 

reais e oitenta um centavos), considerando o consumo médio informado 

pela Reclamante e o valor pleiteado de restituição. Com relação ao pedido 

de dano moral, verifico que não assiste razão a reclamante. Isto porque, a 

presente ação verse de mera cobrança indevida, não sendo a mera 

cobrança capaz de gerar danos de ordem moral. Neste sentido: RAC - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO 

APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA 

- COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA 

NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de 

fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da 

ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de 

fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica 

não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no 

medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia 

do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo 

pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.3 - Não 

há falar em indenização por danos morais se a concessionária de energia 

continuou prestando o serviço após constatada a suposta fraude e 

também não impôs ao consumidor a pecha de mau pagador. (Ap 

93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017). “EMENTA: CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA. BASE DE CÁLCULO DOS ÚLTIMOS SEIS MESES. 

DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS 

DEVIDOS PELA PARTE CONTRATANTE. (...) 3. A cobrança expressa na 

fatura de água e esgoto em montante excessivo, embora possa trazer à 

parte grande desconforto, e, de fato, o traz, tal dissabor não ofende 

quaisquer dos direitos da personalidade, motivo pelo qual incabível 

condenação por danos morais. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-DF – ACP: 20140110948456, Relator: SILVA LEMOS, Data de 

Julgamento: 03/02/2016, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 26/02/2016. Pág.: 130”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

na inicial, e o faço para: 1 - CONDENAR a reclamada a restituir o 

reclamante à quantia de R$770,81 (setecentos setenta reais e oitenta um 

centavos), na forma simples, que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso; 2- 

Improcedência dos danos morais; Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003108-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GIRLANE DE SOUSA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003108-39.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA GIRLANE DE SOUSA BRAGA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. Preliminarmente, pleiteia o reclamado pela extinção do 

feito, haja vista a necessidade de perícia. A preliminar suscitada pelo réu 

deve ser afastada, haja vista que as provas são dirigidas ao juízo, 

cabendo a ele a analise quanto ao conjunto probatório. No caso em tela, a 

funcionamento regular no medidor não é o ponto principal da lide, mas sim 

a respeito da negativação do nome da reclamante mesmo com acordo 

entre as partes para que não o fizesse. Desta feita, inexiste necessidade 

de produção de qualquer tipo de prova, inclusive de natureza pericial. 

Desta forma, OPINO pelo afastamento da preliminar, e via de 

consequência, passo a análise do mérito da demanda. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pelo Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento 

de cobrança exorbitante de fatura de agua. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, deve-se aplicar a inversão 

do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Diante da alegada inversão, que nada mais é do que técnica de 

julgamento, incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegações, 

seja na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão 

do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em tela, cumpriu a reclamada 

com seu ônus probatório, colacionando aos autos documentação 

suficiente a demonstrar a legalidade da cobrança. Colaciona aos autos 

laudo pericial realizado por órgão competente demonstrando a 

irregularidade no medidor apontada, de modo que legitima a cobrança de 

recuperação de consumo discutida. O laudo técnico colacionado aos 

autos comprova a existência de defeito no medidor, o qual causava a 

incorreta leitura do consumo, laudo esse realizado por instituto técnico 

imparcial, competente e idôneo, não havendo que se falar em documento 

produzido unilateralmente. Desta feita, baseado no histórico de consumo, 

tenho pela legalidade da cobrança questionada, o que implica na 

improcedência da demanda. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Via 

de consequência, OPINO pela revogação da liminar concedida 

anteriormente. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005155-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENIVALDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A Indefiro o pedido de suspensão diante da inviabilidade de 

se adotar no procedimento do Juizado Especial. Outrossim, homologo a 

desistência da ação formulada pelo autor para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Em consequência, 

considerando ainda que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil, promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. 

Intimem-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003211-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE MARQUES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003211-46.2020.8.11.0001. 

AUTORA: JULIANE MARQUES DE LIMA REU: OI S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se 

indevida, uma vez que não possuir qualquer débito com a Reclamada que 

justifique as negativações de seu nome. Ao final, pugnou pela declaração 

de inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem 

como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Sem preliminares, passo a análise de 

mérito. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte 

autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte 

reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em 

contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a 

parte Autora contratou os serviços. Acostando para comprovar suas 

alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas 

no bojo da contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu 

telas de sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 
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quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar 

que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 

385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de negativação 

acostado ao processo constata-se que a parte Autora não possui 

negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial, em desfavor de OI S/A para DECLARAR a 

inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso. 

Por pertinência INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro 

negativo, sob pena de multa fixa (não diária) no importe de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) passível de majoração em ulterior decisão. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito 

do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 

5º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006672-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008603-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MACHADO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003253-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES OAB - MT15537-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003253-95.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RODRIGO SILVA DO CARMO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique as negativações de seu nome. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Sem preliminares, passo a 

análise de mérito. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Em contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma 

vez que a parte Autora contratou os serviços. Acostando para comprovar 
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suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as imagens 

juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar 

que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 

385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de negativação 

acostado ao processo constata-se que a parte Autora não possui 

negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por RODRIGO SILVA DO CARMO, em desfavor de OI S/A para 

DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir da presente data, 

mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento 

danoso. Por pertinência INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do 

cadastro negativo, sob pena de multa fixa (não diária) no importe de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) passível de majoração em ulterior decisão. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz 

de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009061-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ARMINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou 

de comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pelo não comparecimento. Na audiência a advogada 

da parte autora requereu o para apresentar justificativa da ausência da 

mesma, entretanto, até a presente data nada informou. Presente a 

Reclamada, representada por preposto, que requereu a extinção do 

processo e a condenação da parte autora no pagamento das custas 

processuais. A presença das partes nas audiências é obrigatória, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)”. Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 
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os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 

20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Após, observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009648-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou 

de comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pelo não comparecimento. Na audiência a advogada 

da parte autora requereu o para apresentar justificativa da ausência da 

mesma, entretanto, até a presente data nada informou. Presente a 

Reclamada, representada por preposto, que requereu a extinção do 

processo e a condenação da parte autora no pagamento das custas 

processuais. A presença das partes nas audiências é obrigatória, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)”. Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 

os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 

20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Após, observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022044-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MOREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1022044-49.2019.8.11.0001 Reclamante: 

FABRICIO MOREIRA DOS REIS Reclamadas: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A E OUTRAS S E N T E N Ç A Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. A Reclamada 

arguiu preliminar de conexão sob o argumento de que existem outras 

reclamações com mesmas causas de pedir, e assim que seja o presente 

feito apensado ao processo sob o nº 1022026-28.2019.8.11.0001; 

1022075-69.2019.8.11.0001 e 1022061-85.2019.8.11.0001, todos em 

tramite no 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá- MT, contudo 

rejeito tal pedido, uma vez que as partes são distintas, sendo que cada um 

buscou a tutela de seu direito individual à proteção/repreensão lesão de 

modo particularizado e subjetivo. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pela primeira Reclamada, uma vez que por envolver 

relação de consumo a responsabilidade civil a ser apurada na presente 

demanda é objetiva e solidária entre todas as empresas que participaram 

da prestação do serviço. Por fim, rejeito a preliminar de ausência de 

tentativa de resolução administrativa suscitada pelas Reclamadas, uma 

vez que o Reclamante não está obrigado a exaurir as vias administrativas 

para ingressar com reclamação judicial, e, ainda, neste caso, houve várias 

tentativas por parte dos passageiros de resolver a situação 

amigavelmente, e, não obtiveram êxito. Passo ao exame do mérito. O 

Reclamante alega na petição inicial: -que em dezembro/2018, foram 

adquiridas 16 (dezesseis) passagens aéreas com destino a Recife/PE, 

com data de ida prevista para dia 01/09/2019 e retorno dia 07/09/2019, - 

que a compra das passagens foi realizada em nome de Nicéria Mendes e 

Bruno Paiva da Silva, - que em 21/07/2019, foi solicitado pelas Reclamadas 

que a Sra. Nicéria comparecesse até a agência a fim de solicitar a 

assinatura de alguns documentos, porém lá foi informada do cancelamento 

dos voos, e, também que deveria arcar com o pagamento dos valores 

adicionais decorrentes da realocação das passagens para outra 

operadora; -que tentou resolver administrativamente, porém não obteve 

êxito fato que tornou inviável a viagem, motivo qual ingressa com a 

presente ação, pleiteando indenização pelos danos morais. Em sua 

defesa, as Reclamadas, sustentam que o fato ocorrido se deu em razão 

de que a empresa Avianca entrou em recuperação judicial, em 12/2018, 

ocorrendo cancelamento de seus voos, o que, portanto exclui suas 

responsabilidades em razão de culpa exclusiva de terceiro, não havendo, 

portanto que se falar em danos morais tampouco material. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Assim, incumbe as Reclamadas provarem a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Analisado o 
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processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que restou 

incontroverso o cancelamento dos voos contratados pelo Autor, com 

destino a Recife/PE, e consequentemente impossibilitando a viagem 

programada pela família com antecedência de mais de nove meses. 

Contudo, registra-se que as Reclamadas não se desincumbiram do ônus 

probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntaram nos 

autos nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, 

tampouco fatos que eximissem sua responsabilidade no caso em tela, uma 

vez que a alegação de que a Avianca encontra-se em recuperação 

judicial, não as eximi de cumprir com a obrigação pactuada com o 

Reclamante, em razão do risco do empreendimento. Corroborando: 

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM – 

CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 

COMPANHIA AÉREA – FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A 

RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGEM – ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – CONCESSÃO DOS 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PROVIDO – (...) Pela 

teoria do rico do empreendimento, o cancelamento do voo por motivo de 

recuperação judicial da companhia aérea não afasta a responsabilidade 

da agência de viagens que de algum modo participa da cadeia de 

fornecimento do serviço, configurando fortuito interno. (..) (TJ- MS – AI: 

14057875420198120000, MS 1405787-54.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 07/08/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de publicação: 09/08/2019)” A situação emanada do processo 

configura, à toda evidência, desconsideração para com a pessoa do 

consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato suficiente a 

embasar a condenação por danos morais. Trata-se, no caso, de relação 

de consumo, da qual restou caracterizado o defeito do serviço e o dano 

moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Destarte, a situação vivenciada pelo Reclamante decorrente do 

descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que fora submetida 

por culpa das Reclamadas, sendo, sem sombra de dúvida, passível de 

indenização por danos morais. Neste sentido: “Ementa: APELAÇÃO – 

AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA – 

Pretensão de que seja reconhecida a ilegitimidade e irresponsabilidade da 

ré pelos danos experimentados pelos autores – Cabimento parcial – 

atribuído defeito à prestação de serviço pela ré, evidente a sua 

legitimidade para ocupar o polo passivo da relação processual – Defeito 

na prestação do serviço, que consiste no irregular cancelamento de 

passagem aérea – dano material que corresponde somente ao valor 

despendido com a aquisição de novos bilhetes e com alimentação durante 

a escala não programada – Defeito que enseja a ocorrência de dano moral 

indenizável – situação que extrapola ao mero aborrecimento (...) – 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP- 10022401120168260704 SP 

1002240-11.2016.8.26.0704 (TJ-SP) Data de publicação: 06/11/2017)”. Isto 

posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: 1 - CONDENAR as Reclamadas, solidariamente, a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser devidamente corrigido pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da 

citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani 

de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021604-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINBERGUE MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021604-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCINBERGUE MORAES DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação indenizatória onde alega 

a parte autora que fora surpreendida com uma notificação da reclamada 

afirmando a existência de debito em seu nome, de modo que verificou que 

houve a contratação do serviço por terceiro com documentação falsa, 

onde constam seus dados, mas não sua foto. Requer ao fim declaração 

de inexigibilidade do debito discutido, bem como indenização por danos 

morais. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seu 

alegado na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. In casu, conquanto tenha 

alegado a legitimidade do credito, a Reclamada não traz aos autos 

qualquer documentação apta a ensejar que tenha o autor contratado os 

serviços que originaram a cobrança. Com efeito, colaciona a reclamada 

tão somente prints de tela com informações extraídas de seus próprios 

bancos de dados, o que caracteriza-se como prova unilateral, haja vista a 

facilidade de manipulação, não aptas, portanto, a servir de evidencia no 

caso em tela. Logo, tenho pela existência de falhas na prestação dos 

serviços da Reclamada, na medida que realizou a cobrança de débitos por 

serviço nunca contratado. Quanto ao dano moral pleiteado, não vislumbro 

nos presentes autos a sua ocorrência, haja vista que a simples cobrança 

indevida, por si só, não ultrapassa os aborrecimentos e meros dissabores 

não indenizáveis enfrentados no dia-a-dia. Nesta esteira, é oportuno 

trazer à reflexão as ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: 

“para a determinação da existência do dano, como elemento objetivo da 

responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. 

Ora, nosso meio social nos projeta alguns incômodos, estamos todos 

fadados a estes. Não é qualquer importunação que deve ensejar uma 

reparação. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA 

INDEVIDA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO DISSABOR. Embora a cobrança indevida cause 

dissabores, tal situação não tem o condão de provocar ofensa aos 

direitos de personalidade, que justifique a reparação por danos 

extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 2ª Turma Recursal, 

Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera 

cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não 

configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento 

uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo 

moral ou psíquico. (TJMT, Apelação nº 165650/2016, Sexta Câmara Cível, 

Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 27.01.2017). Isto 

posto, com fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo 

Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos e o faço para 

DECLARAR a inexigibilidade do debito discutido. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º 
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Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE 

FERNANDES Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003074-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003074-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBSON PEREIRA REQUERIDO: UNIAO NORTE DO 

PARANA DE ENSINO LTDA S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Inicialmente ressalto que 

a reclamada, inobstante devidamente ID 24542058, deixou de comparecer 

à audiência de conciliação, consoante consta do ID 24477802. Cumpre 

esclarecer que nos Juizados Especiais a revelia somente é decretada 

quando a parte reclamada deixa de comparecer em audiência e a 

confissão ficta somente se aplicar diante da inércia quanto a 

apresentação da peça de defesa. Deste modo, nos termos do artigo 20 da 

Lei 9.099/95, declaro a revelia da requerida. Passo a decidir a ação, com 

supedâneo no art. 23 da LJE. II- MÉRITO Trata-se de ação proposta pelo 

Reclamante onde pleiteia a reparação de danos morais cumulada com a 

inexigibilidade de débito. Aduz que é aluno da Reclamada, sendo 

beneficiário de bolsa de estudo do programa EDUCA MAIS BRASIL, que 

lhe concedia 60% de desconto. Informa que semestralmente realizava a 

sua rematrícula, pagando determinado valor ao programa EDUCA MAIS 

BRASIL. Narra que procedeu com a realização da rematrícula referente ao 

primeiro semestre de 2019, mas por erro exclusivo da promovida, não 

ocorreu o lançamento no sistema da Ré, gerando o status de desistente. 

Informa que abriu diversos chamados junto à demandada requerendo a 

regularização de sua situação, contudo, além de não resolver o problema 

a Reclamada passou a cobrar o reclamante o valor de R$735,66 

(setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Assim, 

ingressou com a ação pleiteando a declaração da inexistência do débito, 

bem como indenização por danos morais. No caso vertente a reclamada 

não incorreu somente em revelia, mas também em confissão ficta, uma 

vez que deixou de contestar as alegações e os documentos juntados na 

petição inicial. Contudo, à revelia não acarreta, sabidamente, a 

procedência automática dos pedidos, pode tornar incontroversos os fatos, 

porém na exata medida em que foram descritos e circunstanciados. Logo, 

analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se restar 

incontroversa o fato de que a matrícula não foi efetivada e que a 

reclamada classificou o aluno como desistente. Consoante verifica-se no 

ID 22659459. Analisando o processo, verifico que assiste razão ao 

Reclamante, haja vista que foi cobrado por débito inexistente. Contudo, em 

relação ao pedido de danos morais, este não merece prosperar, uma vez 

que não restou comprovado qualquer abalo ou situação de 

constrangimento ou descaso a ensejar a indenização. Aliás, cumpre 

registrar que, a mera cobrança, sem a efetivação da inserção do nome do 

destinatário em cadastros de proteção ao crédito não é capaz de gerar 

abalo moral passível de indenização. Ressalto, ainda, que não se está 

afirmando que o fato relatado não gerou aborrecimentos. Todavia, 

pequenos incômodos não podem ser elevados à esfera de dano moral. A 

propósito: APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

A cobrança de valores não autorizados, por si só, não autoriza a 

imposição de dano moral. Não ficou comprovado que o prejuízo sofrido 

pela autora tenha ultrapassado o mero dissabor da vida cotidiana, não 

sendo caso para reconhecimento de direito à reparação pretendida. 

Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70080085319, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira 

dos Santos, Julgado em 31/01/2019). III- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, para: 1 - Declarar a inexistência do 

débito aqui litigado, no valor de R$735,66 (setecentos e trinta e cinco reais 

e sessenta e seis centavos), bem como determinar a exclusão definitiva 

da restrição em relação ao débito discutido nestes autos; IMPROCEDÊNCIA 

do pedido de indenização por danos morais, Súmula 385 do STJ. Confirmo 

a decisão que deferiu a liminar nos autos. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009003-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PAULA NASCIMENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Sem preliminares, 

passo diretamente a análise de mérito. Trata-se de ação indenizatória 

onde alega a reclamante ter sido cobrada por suposto debito ilegítimo, haja 

vista que tais débitos serem referente a mensalidades sobre o curso 

prestado, entretanto a reclamante é beneficiária do PROUNI, de modo que 

inexiste qualquer taxa a ser cobrada diretamente da aluna. Alega ainda 

que teve seu acesso ao portal do aluno bloqueado, bem como não pode 

entregar seu TCC. Requer ao fim, o desbloqueio de seu acesso ao portal 

do aluno, a dilatação do período para entrega do TCC, bem como 

indenização por danos morais. Em sede de contestação, a reclamada 

alega se tratar de débitos legítimos, de modo que os débitos discutidos 

seriam supostamente remanescentes do PEP que a autora teria contratado 

anteriormente ao benefício do PROUNI. Pois bem. A respeito da existência 

do debito e do bloqueio do acesso ao portal do aluno, tenho que é fato 

incontroverso, haja vista a confissão da reclamada em contestação, bem 

como os documentos trazidos na exordial, de modo que o cerne da 

questão consiste em verificar se as cobranças realizadas são devidas, e 

principalmente, se ensejaram os danos morais pleiteados. Destarte, 

conquanto tenha alegado que o débito é devido, a Reclamada não trouxe 

aos autos qualquer documentação que comprovasse a alegação. Cabia a 

empresa reclamada o ônus de comprovar a legalidade do debito, 

entretanto, não colaciona qualquer documentação hábil a demonstrar a 

legalidade da cobrança. Com efeito, alega a reclamada se tratar de saldo 

remanescente a contratação de parcelamento privado anterior, entretanto, 

não colaciona qualquer documentação comprovando o alegado. Tenho, 

portanto, como ilegal a cobrança objeto destes autos, de modo que cabia a 

reclamada a comprovação da legalidade das cobranças, o que não o fez. 

Cabível, portanto, a restituição do valor em dobro, nos termos do artigo 42, 

parágrafo único, do CDC. Entendo também como ilegítimo o ato de bloquear 

o acesso ao portal do aluno e proibição de entrega de trabalhos e 

participação nas provas em razão de inadimplência, posto que, ainda que 

se tratassem de débitos legítimos (o que não é o caso em tela) tais modos 

de cobrança são abusivos e colocam o consumidor em imensa 

desvantagem na relação contratual, de modo que abusa a reclamada de 

seu poder econômico diante de tais atos. Sobre este ponto, prolaciona o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 588 de 759



Art. 187 do CC Brasileiro; Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de 

um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos 

pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

Quanto ao dano moral, devemos observar o que nos ensina o Professor 

Yussef Said Cahali: “(...) é a privação ou diminuição daqueles bens que 

têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade 

de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade 

física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse 

modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que molesta a parte afetiva do patrimônio 

moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou 

indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.), e dano moral 

puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, conforme ensinamento transcrito 

verifica-se que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal. Ademais, o dano moral também tem função preventiva e punitiva, 

de modo que tem a intenção de inibir a prática de novas condutas que 

afetem os direitos da personalidade. Carlos Bittar, citado por Yussef Said 

Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: "Qualificam-se como 

morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano 

valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, 

havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o 

da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da 

reputação ou da consideração social).” Antônio Jeová Santos, citado por 

Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O 

mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade.” In casu, a atitude da reclamada em 

coibir a aluna de participar de provas e outras atividades, e entregar 

trabalhos, praticamente obrigando a consumidora a confessar débitos 

ilegítimos para que possa concluir seu curso sem qualquer atraso, 

ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, de modo que cabível no 

caso em tela a indenização pleiteada. Assim, entendo que o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), é valor condizente com a ofensa sofrida, 

mormente quando não tem por fito o enriquecimento ilícito, porém deve 

servir como desestímulo a novas desídias da Reclamada. Isto posto, com 

fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo Civil, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para CONDENAR a reclamada 

ao pagamento do valor de R$ 3.000,000 (dois mil reais) a titulo de danos 

morais, valor este que deve ser devidamente corrigido (INPC/IBGE) a 

contar da prolação da sentença, bem como acrescido de juros legais no 

importe de 1% (um porcento) a.m a contar da citação. OPINO, por fim, pela 

confirmação da liminar anteriormente proferida. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE 

FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, 

da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO 

DOS SANTOS REIS Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002695-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVANDRO BANFIM DO PRADO REQUERIDO: VIVO S.A. S E 

N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINARES Extrato de Negativação A reclamada sustenta 

que o extrato de negativação apresentado pela autora não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Passo ao mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Pleiteia o reclamante, indenização por danos morais diante da inserção de 

seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela reclamada 

por débito no valor R$ 171,85 (cento e setenta e um reais e oitenta e cinco 

centavos), com data de inclusão 17/12/2018, promovido pela Reclamada. 

Neste sentido, argumenta que desconhece os referidos débitos, uma vez 

que não possui qualquer relação jurídica com a reclamada. Assim, pugna 

pela consequente declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada em indenização 

por danos morais. Por sua vez, em sede de contestação, a reclamada 

afirma que após análise do histórico da cobrança, foi constatado que a 

parte autora realizou cadastro referente à linha telefônica nº (65) 9.9807 

-4571, no pacote de serviços VIVO CONTROLE DIGITAL - 3GB ILIM, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré. Aduz, ainda, que constam no sistema operacional diversos 

pagamentos anteriores, o que também comprova que o autor mantinha 

relação jurídica com a empresa. Deste modo, a ausência de pagamento 

ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para 

inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, 

pugna pela condenação às penas de litigância de má-fé. Destarte, embora 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. A reclamada em sua contestação 

insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que fora localizado 

em observância ao seu sistema interno assinatura em nome da autora, 

possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas 

junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 

parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 
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contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato.O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez que não 

restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: Declarar a inexistência do débito 

aqui litigado e, no valor de R$ 171,85 (cento e setenta e um reais e oitenta 

e cinco centavos), com data de inclusão 17/12/2018, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se 

a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à exclusão 

do nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do 

teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase ( arts. 54 e 55), 

Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010235-62.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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REQUERENTE: JULIANA APARECIDA PEIXOTO NISHIYAMA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, inclusive de natureza 

pericial, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. Ademais, quanto a preliminar de carência de ação, 

entendo que esta se confunde ao mérito, razão pela qual sera analisada 

em conjunto. Sem mais preliminares, passo a análise do mérito da 

demanda. Trata-se de demanda onde a requerente alega ter recebido 

fatura de energia referente aos meses de OUT/NOV/DEZ de 2019, com 

aumento considerável de consumo, de modo que entende que tal fatura 

não reflete a real consumo de energia para aquele período. Ao final, 

requer a refaturação dos débitos em comento, bem como ressarcimento 

em dobro da fatura paga, e ainda indenização por danos morais. Em 

contestação, a reclamada alega que as faturas tratam-se do real consumo 

da reclamada, bem como que houveram momentos onde não fora possível 

realizar a leitura do medidor da reclamada, de modo que fora cobrado pela 

media de consumo, e posteriormente houve lançamento de saldo 

remanescente nas faturas apontadas. Pois bem. Ressalto que ao caso em 

questão merecem ser aplicadas as normas consumeristas, posto que 

clara a relação de consumo entre as partes, conforme se verifica pela 

redação do Artigo 2º do CDC. A aplicação do CDC merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as consequências processuais. Com efeito, a aplicação 

do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do 

ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada 

uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 do CPC: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a 

inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações, e, também, naquelas hipóteses em que verificar-se, 

desde logo, verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: Art. - 6º 

São direitos básicos do consumidor:(...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante 

consequência processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC 

permite a inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações. No presente feito, nota-se que a manifesta 

hipossuficiência probatória da Requerente, pois que a Requerida é que 

poderá averiguar por qual razão o consumo de energia da Autora foram 

registrada muito acima do normal, o que não o fez, trazendo apenas 

histórico de consumo da parte autora, o que somente corrobora com a 

alegação da parte autora de que recebeu valores não condizentes com 

sua realidade e consumo mensal. Com efeito, houve um aumento de mais 

de 300% no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, sendo 

que em determinado mês (SET/2019) o consumo passou de 191kWh para 

1.373kWh em um único mês, não havendo continuidade deste aumento 

nos meses subsequente. Visível, portanto, a hipossuficiência probatória 

do Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, 

as incumbências processuais das partes. Ademais, a reclamada aduz em 

sua contestação que os valores cobrados estariam de acordo, haja vista 

que realizou leitura pela média de consumo devido a impossibilidade de se 

verificar o consumo no medidor, de modo que acrescentou saldo 

remanescente nas faturas debatidas, porem nenhum documento 

comprobatório traz a estes autos. Não colaciona sequer documento 

demonstrando a ida dos profissionais a localidade para realização da 

leitura nas datas apontadas, sendo que sequer existe tal informação de 

pagamento de saldo remanescente nas faturas de OUT/NOV/DEZ de 2019, 

aqui discutidas. Deste feita, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

trazidos na peça exordial, determinando o novo faturamento das faturas 

mencionadas. Entendo como justo estabelecer como parâmetro para a 

refaturação, a média de consumo da UC nos 12 (doze) meses 

antecedentes as faturas debatida. Cabível também o ressarcimento do 

valor pago pela fatura de OUT/2019, de forma dobrada, nos termos do Art 

42, parágrafo único, do CDC. Entretanto, quanto ao dano moral pleiteado, 

não vislumbro nos presentes autos a sua ocorrência, haja vista que a 

simples cobrança indevida, por si só, não ultrapassa os aborrecimentos e 

meros dissabores não indenizáveis enfrentados no dia-a-dia, cabendo, 

portanto, a parte reclamante a comprovação do abalo psicológico sofrido, 

o que não ocorre no caso em tela. Nesta esteira, é oportuno trazer à 

reflexão as ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a 

determinação da existência do dano, como elemento objetivo da 

responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. 

Ora, nosso meio social nos projeta alguns incômodos, estamos todos 

fadados a estes. Não é qualquer importunação que deve ensejar uma 

reparação. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA 

INDEVIDA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO DISSABOR. Embora a cobrança indevida cause 

dissabores, tal situação não tem o condão de provocar ofensa aos 

direitos de personalidade, que justifique a reparação por danos 

extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 2ª Turma Recursal, 

Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera 

cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não 

configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento 

uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo 

moral ou psíquico. (TJMT, Apelação nº 165650/2016, Sexta Câmara Cível, 

Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 27.01.2017) Isto 

posto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial para 

DETERMINAR o novo faturamento das faturas objetos desta lide 

(OUT/NOV/DEZ de 2019), com base na média de consumo dos 12 (doze) 

meses anteriores as faturas discutidas. OPINO também pela condenação 

da reclamada ao pagamento de R$ 667,42 (seiscentos e sessenta e sete 

reais e quarenta e dois centavos), de forma dobrada, ou seja, R$ 1.334,84 

(mil e trezentos e trinta e quatro reais, e oitenta e quatro centavos) a titulo 

de danos materiais, valor este que deve ser devidamente atualizado 

(INPC/IBGE), bem como acrescido de juros legais no importe de 1% a.m, 

ambos incidindo a contar do respectivo pagamento. OPINO ainda pela 

confirmação da liminar proferida. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para 

homologação do presente projeto conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE 

FERNANDES Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHEYLA FRANCYELE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000879-09.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CHEYLA FRANCYELE DA SILVA FERREIRA REQUERIDO: OI 

S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual 

a parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique as negativações de seu nome. Ao final, 
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pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Preliminarmente, a requerida 

invoca preliminar de prescrição, sob o fundamento que a inscrição 

remonta há mais de 03 (três) anos, contados da propositura da presente 

demanda, o que a inviabiliza em sua pretensão reparatória. Sem razão. No 

caso em tela, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 206, 

§ 3º, V, do CC. Ocorre que o termo inicial do prazo prescricional é a partir 

da data da ciência e não da inscrição indevida em si. Sem mais 

preliminares, passo a análise de mérito. 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços. Acostando para comprovar suas alegações telas 

de seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Insta salientar 

que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 

385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de negativação 

acostado ao processo constata-se que a parte Autora não possui 

negativações preexistentes. Indefiro o pedido contraposto, uma vez que 

não foi comprovada a relação jurídica entre as partes. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por CHEYLA FRANCYELE DA 

SILVA FERREIRA, em desfavor de OI S/A para DECLARAR a inexistência 

dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto 

desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC-IBGE a partir da presente data, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso. 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Por pertinência INTIME-SE a 

Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro negativo, sob pena de multa fixa 

(não diária) no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) passível de 

majoração em ulterior decisão. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 5º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível 

da Capital Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS Juiz de Direito
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LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))
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BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020122-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEIZA BENEDITA DE SIQUEIRA REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Alega a reclamante na 

petição inicial que possui uma conta corrente junto ao Banco Reclamado, 

bem como cartão de crédito, sendo numero 5123.XXXX.XXXX.8094. Narra 

que efetuou o pagamento da fatura com vencimento do mês 06.12.2019, 

na data de 27/11/2019. Contudo, para sua surpresa no dia 06/12/2019 a 

reclamada efetuou novamente a cobrança dessa fatura em sua conta 

corrente, debitando da sua conta corrente o valor novamente, bem como 

deixando a conta corrente da reclamante negativada por um valor que a 

reclamante pagou muito antes do vencimento. Assim, ingressou com a 

ação pleiteando a restituição de valor cobrado, bem como indenização por 

danos morais. O reclamado em sua defesa informa que o desconto objeto 

da ação foi ressarcido, sendo os valores contestados, devidamente 

estornado, conforme demostrado no extrato da conta da parte autora, no 

dia 10/12/2019, dessa forma requer a improcedência da ação, vez que 

não restou devidamente caracterizado o dano moral, sendo certo que os 

aborrecimentos passados pela autora, não configuram dor e sofrimento 

capazes de gerar a obrigação de indenizar. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No que concerne 

à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Analisando os autos, verifica-se 

a ilegalidade da conduta do Banco, uma vez que procedeu desconto em 

conta corrente da autora por fatura de cartão de crédito já adimplida, 

revelando-se a conduta ilícita. Nessa toada, saliento que em decorrência 

da reclamada ter procedido o lançamento na fatura da Reclamante do 

valor que fora indevidamente descontado, razão não assiste o pedido de 

restituição, tampouco a restituição em dobro, prevista no art. 42, do CDC. 

Contudo, examinando a defesa apresentada, vê-se que a instituição 

bancária fora diligente em proceder à restituição no menor período 

possível, qual seja dia 10/12/2019, o que não afasta a responsabilidade 

diante da constatação de fraude, pelos riscos inerentes à atividade 

praticada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

Veja-se: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO 

CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS 

PARTES – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – DANO 

MORAL IN RE IPSA – CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é 

instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada 

omissão, contradição e/ou obscuridade. (ED 70486/2018, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 12/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) (TJ-MT - ED: 

00704860320188110000704862018 MT, Relator: DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/09/2018, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/09/2018). 

Contudo, na hipótese dos autos, com supedâneo nos princípios 

(proporcionalidade, razoabilidade e moderação) que norteiam a reparação 

do dano moral, na gravidade do ilícito cometido, bem como levando em 

consideração a situação econômica das partes envolvidas e o dúplice 

escopo da reparação (compensatória/punitiva e pedagógica), sem olvidar, 

obviamente, do instituto do enriquecimento sem causa, entendo que o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral melhor se 

adequa a hipótese dos autos, indo ao encontro dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida pelo reclamado e no mérito pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR o reclamado a pagar 

ao reclamante, a título de danos morais, o valor de R$2.000,00 (dois mil 

reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça); Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003395-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSI MARY BONAVIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003395-02.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSI MARY BONAVIGO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Cuida-se de demanda em que a parte reclamante alega a 

suspensão indevida de serviços, alegando que se deu em razão de fatura 

não eventual com base em recuperação de consumo. Alega que em razão 

de tal fatura, teve o fornecimento de energia suspenso. Requer ao fim o 

retorno do fornecimento de energia, bem como a declaração de 

inexistência da cobrança apontada e ainda indenização por danos morais. 

É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Sem 

preliminares, passo a análise de mérito da demanda. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I do 

Novo Código de Processo Civil. No mérito a pretensão merece juízo de 

procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. E a reclamada em 

sede de sua contestação aduziu que a cobrança é regular, vez que fora 

elaborada de acordo com o determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 

414/2010, realizando inspeção que registrou irregularidade no medidor. 

Contudo, verifico que a Reclamada não agiu de acordo com o determinado 
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pela norma vigente para proceder na recuperação de consumo da parte 

Autora, pois não acostou qualquer documento que comprove a existência 

da irregularidade alegada, ônus que lhe incumbia. Destaco que se a 

demandada estava pretendendo a recuperação de receita (dita de 

consumo) e esta deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. 

ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no 

mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação 

técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. Da 

analise detida dos autos, verifica-se que a reclamada não procedeu da 

maneira estabelecida na norma supracitada, pois não confeccionou 

devidamente TOI, não registrou as supostas irregularidades por meio de 

fotografias, a fim de atestar que a irregularidade fosse capaz de gerar a 

perda de receita em desfavor da reclamada, bem como a reclamada não 

comprova que tenha sido a autora ou alguém em nome desta quem teria 

realizado a violação mencionada. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURA 

COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA 

DO LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - SUSPENSÃO 

INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores 

exorbitantes com base na recuperação de consumo de energia elétrica, a 

concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos 

medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- 

Inexistindo laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 9001, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 3- 

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, qual seja a 

suspensão do fornecimento de energia, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho 

que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão 

do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ/MT - Recurso Inominado nº 

0059138-53.2016.811.0001, Turma Recursal Provisória, Relatora Valdeci 

Moraes Siqueira, Data do Julgamento: 03/03/2017). Com efeito, as 

fotografias trazidas no TOI não são suficientes para se verificar a 

irregularidade alegada. Tanto se dá, que, pela logica, se houvesse 

qualquer irregularidade no medidor da reclamada que fizesse o consumo 

ser registrado a menor, supõe-se que após a regularização do medidor, o 

consumo médio aumentaria, o que não ocorreu no caso em tela. Do extrato 

de consumo trazido pela própria reclamada, verifica-se que o consumo de 

energia media da reclamante após a verificação da suposta irregularidade 

não aumentou, inclusive diminuiu, o que é suficiente para se supor pela 

inexistência de qualquer irregularidade presente. Desta forma, merece 

guarida a pretensão da Reclamante em ver declarado inexigível o débito 

total da fatura de recuperação gerada, haja vista que se refere a consumo 

ilegalmente auferido pela Reclamada. Válido ainda ponderar que a norma 

estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a 

este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

Nesse sentido, in verbis: “Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, 

cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à 

comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a 

concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de 

energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob 

pena de ter que repará-lo por danos morais. (TJMT - Apelação Cível nº 

29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” Desta feita, a omissão em 

obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, que, diga-se de 

passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, 

diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, macula os 

procedimentos levados a efeito pela Reclamada na exata medida em 

simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. Por assim, e por tudo que consta dos autos tenho que a 

reclamada não comprova suas alegações a ponto de justificar as 

recuperações de consumo lançadas contra a parte requerente, sendo por 

assim indevidas. Logo, tenho que efetivamente houve falhas na prestação 

dos serviços da Reclamada, na medida em que a mesma efetuou a 

suspensão de essenciais serviços de maneira equivocada, e ainda não 

procedeu com a religação conforme o disposto na legislação vigente. 

Quanto ao dano moral, devemos observar o que nos ensina o Professor 

Yussef Said Cahali: “(...) é a privação ou diminuição daqueles bens que 

têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade 

de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade 

física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse 

modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que molesta a parte afetiva do patrimônio 

moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou 

indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.), e dano moral 

puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, conforme ensinamento transcrito 

verifica-se que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. 

revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com 

propriedade que: "Qualificam-se como morais os danos em razão da 

esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero incômodo, o 

enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem 

de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de 

indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade 

aflore com facilidade.” In casu, restou clara a necessidade da interposição 

da presente demanda pelo Reclamante para ver seu direito resguardado, 

visto a suspensão do serviço de energia em função de debito ilegítimo, 

não podendo ser considerado mero dissabor, ultrapassando a barreira do 

aborrecimento. Devemos levar em conta que a indenização por dano moral 

tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte 

inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. 

Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório devem tomar por 

base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do 

fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas 

atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. 

Assim, entendo que o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), é valor condizente 

com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o enriquecimento 

ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas desídias da 

Reclamada. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ROSI MARY BONAVIGO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para DECLARAR INEXIGÍVEL 

o débito cobrado a título de consumo recuperado objeto da demanda, bem 

como condenar a reclamada ao pagamento de indenização no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo INBC/IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados do evento danoso (interrupção do serviço). 

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de 
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Cuiabá Dr. ADAUTO DOS SANTOS REIS, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 

5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003407-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIBOURO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003407-16.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOSE LIBOURO REU: BANCO BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega 

ser indevida, uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada 

que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 853,03 

(oitocentos e cinquenta e três reais e três centavos), contrato nº. 

5364920018821000, inclusa em 06/09/2019. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Preliminarmente, a reclamada sustenta 

que o extrato de negativação apresentado pelo autor não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Ademais, quanto a preliminar de falta de pretensão resistida, REJEITO-A, 

haja vista inexistir qualquer obrigatoriedade de reclamação administrativa. 

Superada às preliminares, passo ao mérito. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à Reclamada os 

serviços prestados, cujo contrato segue anexo, não havendo 

necessidade de realização de prova pericial. Ademais, a parte Reclamada 

logrou êxito em comprovar que a negativação ocorreu devido à 

inadimplência, sendo que o Autor não acostou qualquer comprovante de 

pagamento, a fim de comprovar as suas alegações. Portanto, a cobrança 

é devida, uma vez que o termo de adesão encontra-se devidamente 

assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar a partir da 

análise dos contratos e dos demais documentos assinados por ela, como 

procuração, declaração de hipossuficiência e documentos pessoais, onde 

constam assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem 

qualquer dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, 

se o contrato existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a 

requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em 

provas a socorrer às suas alegações. Consigno, ainda, que a 

responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações do reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por fim, tenho por caracterizada a 

litigância de má-fé por parte do autor, ao passo que nega relação jurídica 

devidamente comprovada nos autos, em evidente alteração da verdade 

dos fatos. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC/2015, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOSE LIBOURO em desfavor 

de BANCO BRADESCARD S.A. Via de consequência, nos termos da 

fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante em 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em 

seu desfavor, multa de dois salários mínimos vigentes a época da 

propositura da demanda, consoante art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO 

pela condenação da Reclamante ao pagamento das custas processuais, 

conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 

1.000,00 (mil reais). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 
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que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003447-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIZIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003447-95.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONIZIO RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual 

a parte autora alega se indevida, uma vez que não possui qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor R$ 

1.523,10 (mil, quinhentos e vinte e três reais e dez centavos), contrato nº. 

05128218, inclusa em 26/03/2019. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Sem preliminares, passo a análise de mérito. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo 

de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à 

Reclamada os serviços prestados, cuja documentação comprobatória 

segue anexo. Ademais, a parte Reclamada logrou êxito em comprovar que 

a negativação ocorreu devido à inadimplência, sendo que o Autor não 

acostou qualquer comprovante de pagamento, a fim de comprovar as 

suas alegações. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que se extrai da 

documentação colacionada, qual seja contrato de compra e venda, 

encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme 

podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos demais 

documentos assinados por ela, como procuração, declaração de 

hipossuficiência e documentos pessoais, onde constam assinaturas que, 

mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é 

oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato entre as 

parte existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a 

requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em 

provas a socorrer às suas alegações. Consigno, ainda, que a 

responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por LEONIZIO RIBEIRO DA SILVA em desfavor de 

Aguas Cuiabá S/A. OPINO, por fim, pela revogação da liminar 

anteriormente proferida. Sem custas e honorários advocatícios nessa 

fase, nos termos do art. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANDARA IVES GONCALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000208-83.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: TANDARA IVES GONCALVES DE MOURA REQUERIDO: 

VIVO S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir 

qualquer débito com a Reclamada que justifique as negativações de seu 

nome. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação em comento, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Preliminarmente, a reclamada 

levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou nenhum 

comprovante de residência em seu nome. Com efeito, deve ser priorizado 

o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que acabam 

acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos 

princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. Ademais, sustenta ainda que o extrato de negativação 

apresentado pela autora não evidencia a legitimidade das informações ali 

prestadas e requer a juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Por fim, quanto a ausência 

de pretensão resistida, novamente sem razão a reclamada, haja vista que 

inexiste obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa no caso em 

tela. Superadas as preliminares, passo a análise de mérito. 3. No mérito a 

pretensão é Procedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços. Acostando para comprovar suas alegações telas 

de seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar 

que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 

385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de negativação 

acostado ao processo constata-se que a parte Autora não possui 

negativações preexistentes. Indefiro o pedido contraposto, uma vez que 

não restou comprovada relação jurídica entre as partes. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por TANDARA IVES GONCALVES 

DE MOURA, em desfavor de VIVO S.A para DECLARAR a inexistência dos 

débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo INPC-IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 
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por cento) ao mês, contados do evento danoso. IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto. Por pertinência INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do 

cadastro negativo, sob pena de multa fixa (não diária) no importe de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) passível de majoração em ulterior decisão. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz 

de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007612-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GELAINE MARIA MOREIRA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEOVA APARECIDO LEAO OAB - MT26256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA RODRIGUES RINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000093-62.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA MARIA RODRIGUES RINO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Cuida-se de demanda em que a parte reclamante alega a 

suspensão indevida de serviços, alegando que se deu em razão de fatura 

não eventual com base em recuperação de consumo. Alega que em razão 

de tal fatura, teve o fornecimento de energia suspenso. Requer ao fim o 

retorno do fornecimento de energia, bem como a declaração de 

inexistência da cobrança apontada e ainda indenização por danos morais. 

É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Indefiro a preliminar de incompetência do Juizado Especial face a 

necessidade de perícia, tendo em vista que os documentos são provas 

suficientes para prolação da senteça. 3. Cumpre destacar que, no caso 

em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução 

em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I do 

Novo Código de Processo Civil. No mérito a pretensão merece juízo de 

procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. E a reclamada em 

sede de sua contestação aduziu que a cobrança é regular, vez que fora 

elaborada de acordo com o determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 

414/2010, realizando inspeção que registrou irregularidade no medidor. 

Contudo, verifico que a Reclamada não agiu de acordo com o determinado 

pela norma vigente para proceder na recuperação de consumo da parte 

Autora, pois não acostou qualquer documento que comprove a existência 

da irregularidade alegada, ônus que lhe incumbia. Destaco que se a 

demandada estava pretendendo a recuperação de receita (dita de 

consumo) e esta deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. 

ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no 

mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação 

técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. Da 

analise detida dos autos, verifica-se que a reclamada não procedeu da 

maneira estabelecida na norma supracitada, pois não confeccionou 

devidamente TOI, não registrou as supostas irregularidades por meio de 

fotografias a fim de atestar que a irregularidade fosse capaz de gerar a 

perda de receita em desfavor da reclamada, bem como a reclamada não 

comprova que tenha sido a autora ou alguém em nome desta quem teria 

realizado a violação mencionada. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURA 

COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA 

DO LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - SUSPENSÃO 
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INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores 

exorbitantes com base na recuperação de consumo de energia elétrica, a 

concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos 

medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- 

Inexistindo laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 9001, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 3- 

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, qual seja a 

suspensão do fornecimento de energia, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho 

que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão 

do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ/MT - Recurso Inominado nº 

0059138-53.2016.811.0001, Turma Recursal Provisória, Relatora Valdeci 

Moraes Siqueira, Data do Julgamento: 03/03/2017). Desta forma, merece 

guarida a pretensão da Reclamante em ver declarado inexigível o débito 

total da fatura de recuperação gerada, haja vista que se refere a consumo 

ilegalmente auferido pela Reclamada. Válido ainda ponderar que a norma 

estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a 

este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

Nesse sentido, in verbis: “Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, 

cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à 

comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a 

concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de 

energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob 

pena de ter que repará-lo por danos morais. (TJMT - Apelação Cível nº 

29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” Desta feita, a omissão em 

obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, que, diga-se de 

passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, 

diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, macula os 

procedimentos levados a efeito pela Reclamada na exata medida em 

simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. Por assim, e por tudo que consta dos autos tenho que a 

reclamada não comprova suas alegações a ponto de justificar as 

recuperações de consumo lançadas contra a parte requerente, sendo por 

assim indevidas. Logo, tenho que efetivamente houve falhas na prestação 

dos serviços da Reclamada, na medida em que a mesma efetuou a 

suspensão de essenciais serviços de maneira equivocada, e ainda não 

procedeu com a religação conforme o disposto na legislação vigente. 

Quanto ao dano moral, devemos observar o que nos ensina o Professor 

Yussef Said Cahali: “(...) é a privação ou diminuição daqueles bens que 

têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade 

de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade 

física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse 

modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que molesta a parte afetiva do patrimônio 

moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou 

indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.), e dano moral 

puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, conforme ensinamento transcrito 

verifica-se que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. 

revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com 

propriedade que: "Qualificam-se como morais os danos em razão da 

esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero incômodo, o 

enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem 

de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de 

indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade 

aflore com facilidade.” In casu, restou clara a necessidade da interposição 

da presente demanda pela Reclamante para ver seu direito resguardado, 

visto a suspensão do serviço de energia em função de debito ilegítimo, 

não podendo ser considerado mero dissabor, ultrapassando a barreira do 

aborrecimento. Devemos levar em conta que a indenização por dano moral 

tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte 

inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. 

Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório devem tomar por 

base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do 

fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas 

atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. 

Assim, entendo que o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), é valor condizente 

com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o enriquecimento 

ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas desídias da 

Reclamada. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MARCIA MARIA RODRIGUES RINO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para 

DECLARAR INEXIGÍVEL o débito cobrado a título de consumo recuperado 

objeto da demanda, bem como condenar a reclamada ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INBC/IBGE a partir da presente data, 

mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Dr. ADAUTO DOS SANTOS REIS, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 

5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001950-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BUENO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001950-46.2020.8.11.0001. 

AUTOR: PAULO HENRIQUE BUENO LOPES REU: EDITORA GLOBO S/A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Preliminarmente, a reclamada alega ilegitimidade passiva, 

alegando que não houve qualquer cobrança por parte da reclamada, e sim 

por outro editora. Entendo que tal preliminar se confunde com o mérito da 

demanda, e com ele será analisada. Superada esta fase, passo a análise 

de mérito. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos 

Morais, proposta pelo Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de cobrança indevida. Alega que solicitou cancelamento das 

assinaturas de revistas, pedido este que teria sido ignorado pela 

reclamada, haja vista que continuava a efetuar cobranças no cartão de 

credito do reclamante, bem como realizou renovação automática do 

serviço. Conquanto tenha alegado a parte reclamada que não concorreu 

para qualquer tipo de cobrança em desfavor do autor, não é o que se 

verifica dos documentos acostados, posto que as faturas são claras 

quanto a origem da cobrança em desfavor de “EDITORA O GLOBO”. 

Ademais, também se verifica dos áudios acostados que os prepostos se 
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identificavam como representantes da Editora Globo, bem como as 

mensagens automáticas. Além do mais, se extrai também dos áudios 

acostados que o reclamante possuía assinatura das revistas Época, Casa 

e Jardim, e revista Crescer, periódicos estes todos que são produzidos e 

distribuídos pela reclamada, conforme informação no próprio site da 

editora. Assim, haja vista a cobrança por parte da reclamada, cabia a esta 

comprovar a sua legitimidade, mesmo após o pedido de cancelamento, o 

que não o fez, de modo que ocorreu em ato ilicito. Cabível, portanto, a 

restituição do valor pago, na forma dobrada, ao teor do Art. 42, parágrafo 

único, do CDC. Quanto ao dano moral pleiteado, não vislumbro nos 

presentes autos a sua ocorrência, haja vista que a simples cobrança 

indevida, por si só, não ultrapassa os aborrecimentos e meros dissabores 

não indenizáveis enfrentados no dia-a-dia. Nesta esteira, é oportuno 

trazer à reflexão as ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: 

“para a determinação da existência do dano, como elemento objetivo da 

responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. 

Ora, nosso meio social nos projeta alguns incômodos, estamos todos 

fadados a estes. Não é qualquer importunação que deve ensejar uma 

reparação. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA 

INDEVIDA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO DISSABOR. Embora a cobrança indevida cause 

dissabores, tal situação não tem o condão de provocar ofensa aos 

direitos de personalidade, que justifique a reparação por danos 

extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 2ª Turma Recursal, 

Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera 

cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não 

configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento 

uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo 

moral ou psíquico. (TJMT, Apelação nº 165650/2016, Sexta Câmara Cível, 

Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 27.01.2017). Isto 

posto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial para 

CONDENAR a reclamada a promover o cancelamento do contrato 

estabelecido sem qualquer custa, bem como ao pagamento de R$ 2.400,00 

(dois mil e quatrocentos reais), a titulo de danos materiais, valor este que 

deve ser devidamente atualizado (INPC/IBGE), bem como acrescido de 

juros de mora no importe de 1% a.m, ambos incidindo a contar dos 

respectivos pagamentos. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para 

homologação do presente projeto conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE 

FERNANDES Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012596-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LEITE DE MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA OAB - MT21544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001004-74.2020.8.11.0001. 

AUTOR: GRACIELA APARECIDA DE OLIVEIRA REU: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Preliminarmente, quanto a ilegitimidade passiva, entendo que esta 

se confunde com o mérito, razão pela qual será analisada com ele. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos 

Materiais e Morais, proposta pela Reclamante em desfavor da Reclamada, 

sob o fundamento de cobrança indevida. Alega a reclamante ter solicitado 

o cancelamento do serviço contratado, entretanto, no mês posterior fora 

surpreendida com dois lançamentos de débitos em sua fatura de cartão. 

Requer ao fim ressarcimento em dobro do valor cobrado, bem como 

indenização por danos morais. Em sede de contestação, a reclamada 

alega não ter responsabilidade sobre o lançamento da cobrança. Pois 

bem. Conquanto tenha alegado que o débito é devido, deixa a Reclamada 

de explicar o motivo pelo qual a cobrança se perpetuou ainda que tivesse 

a reclamante solicitado o cancelamento dos serviços, colacionando 

inclusive protocolos de atendimento os quais nem ao menos foram 

contestados pela operadora, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Colaciona a reclamada tão somente prints de tela 

de seus sistemas, com informações extraídas de seus próprios bancos de 

dados, o que se caracteriza como documentação unilateral e de fácil 

manipulação, não apta, portanto, a servir de evidencia no caso em tela. 

Ademais, não merece prosperar a alegação de que não concorreu para o 

lançamento do debito, posto que as informações na fatura são claras 

quanto a origem do debito, qual seja a empresa reclamada. Cabível, 

portanto, o ressarcimento do valor pago indevidamente, na forma dobrada, 

nos termos do Artigo 42, paragrafo único, do CDC. Quanto ao dano moral 

pleiteado, não vislumbro nos presentes autos a sua ocorrência, haja vista 

que a simples cobrança indevida, por si só, não ultrapassa os 

aborrecimentos e meros dissabores não indenizáveis enfrentados no 

dia-a-dia. Nesta esteira, é oportuno trazer à reflexão as ponderações de 

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a determinação da existência do 

dano, como elemento objetivo da responsabilidade civil, é indispensável 

que haja ofensa a um bem jurídico”. Ora, nosso meio social nos projeta 

alguns incômodos, estamos todos fadados a estes. Não é qualquer 

importunação que deve ensejar uma reparação. Neste sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO 

SOLICITADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. 

Embora a cobrança indevida cause dissabores, tal situação não tem o 

condão de provocar ofensa aos direitos de personalidade, que justifique a 

reparação por danos extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 

2ª Turma Recursal, Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) 

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A mera cobrança indevida de valores que dá azo à 
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repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto 

constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada 

restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico. (TJMT, Apelação nº 

165650/2016, Sexta Câmara Cível, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, julgado em 27.01.2017). Isto posto, com fundamento no art. 487, 

I do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial para CONDENAR a reclamada ao pagamento de 

R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais) a titulo de danos 

materiais, valor este que deve ser devidamente atualizado (INPC/IBGE), 

bem como acrescido de juros de mora no importe de 1% a.m, ambos 

incidindo a contar dos respectivos pagamentos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado 

para homologação do presente projeto conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003059-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003059-95.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELITON DE ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Preliminarmente, a parte reclamada requer a extinção do feito sem 

resolução de mérito, haja vista a ausência de pretensão resistida. Sem 

razão, haja vista que inexiste para o caso em tela obrigatoriedade de 

esgotamento da via administrativa. Ademais, quanto a preliminar de 

ausência de documentação indispensável, entendo que está se confunde 

ao mérito da demanda, razão pela qual será analisada em momento 

oportuno. Superada esta fase, passo ao exame de mérito. Trata-se de 

ação indenizatória onde alega a parte reclamante ter se deslocado a 

agencia bancaria para saque de quantia, onde foi surpreendido pela 

negativa dos prepostos da reclamada para o pedido de saque, requerendo 

ao autor que explicasse a origem do dinheiro. Posteriormente, frente a 

negativa do autor, a reclamada teria procedido o bloqueio de sua conta, 

ainda com valores a serem sacados. Requer ao fim a reativação de sua 

conta, bem como indenização por danos morais e materiais. Em 

contestação, alega a reclamada não ter mais interesse em prosseguir com 

o contrato junto ao reclamante, razão pela qual entendeu pelo 

cancelamento da conta. Pois bem. O bloqueio da conta corrente do 

reclamante é fato incontroverso nos autos, posto que confessado pela 

reclamada. Outrossim, o banco alega que não possuía mais interesse em 

continuar a relação negocial com a parte, razão pela qual entendeu pela 

unilateralidade do bloqueio na conta em comento. Verifico que o banco só 

poderia encerrar unilateralmente a conta se houvesse algum problema 

cadastral ou de inadimplemento do autor. Simplesmente dizer que perdeu o 

interesse no contrato, sem qualquer outra justificativa, não é suficiente 

para proceder o encerramento da conta do autor. Não pode a instituição 

financeira, sem que haja motivo justo, encerrá-la de maneira unilateral, 

principalmente por ainda existirem valores a serem sacados. A prática 

configura abuso de direito e o entendimento é de que é necessário 

proteger o correntista como consumidor. O banco requerido agiu de forma 

abusiva, ofendendo a boa fé objetiva dos contratos, prevista no art. 187 

do Código Civil, sem obedecer a necessidade de prévia comunicação ao 

correntista, quando do cancelamento da conta corrente, o que fere, além 

das resoluções citadas, o disposto no art. 6° III, do CDC. Com relação ao 

dano moral, neste caso, restou configurado, pois é certo que a parte 

autora sofreu aborrecimentos e transtornos que extrapolam a normalidade 

ou o que é corriqueiro, principalmente porque tinha a empresa ré o dever 

de resolver de pronto o problema, realizando a simples liberação do valor 

bloqueado, logo após as reclamações da parte autora junto à agência. A 

conduta da requerida é reprovável, permitindo que o consumidor sofresse 

ao tentar em vão resolver seu problema. O Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), inclusive, tem adotado a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, 

o que vem sendo adotado por outros tribunais. Compartilho um 

interessante julgado explicativo sobre o tema: E M E N T A – RECURSO DE 

APELAÇÃO – COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. Aplicação da tese do "desvio 

produtivo do consumidor", segundo a qual a condenação deve considerar 

o desvio de competências do indivíduo ao realizar tentativas de solução de 

um problema causado pelo fornecedor de serviços, com reiteradas 

frustrações, ante a ineficiência e descaso deste. Dano moral in re ipsa. 

Quantum fixado razoável e proporcional. Recurso conhecido e não 

p r o v i d o .  ( T J - M S  -  A P L :  0 8 0 3 9 5 2 5 6 2 0 1 5 8 1 2 0 0 2 1  M S 

0803952-56.2015.8.12.0021, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de 

Julgamento: 07/12/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2016) 

Entendo que o caso em apreso ocorreu exatamente o que os defensores 

desta nova teoria dizem, pelo que, então, deve-se aplicar a indenização 

por danos morais na modalidade in re ipsa. Presentes os pressupostos da 

responsabilidade civil objetiva – prestação inadequada de serviço, dano e 

nexo de causalidade, com fundamento nos artigos 20 e 22 do Código de 

Defesa do Consumidor deve ser afirmada a obrigação de indenizar do 

agente causador do dano. Em se tratando da valoração da indenização, 

adotam-se os critérios informados pela doutrina e jurisprudência, com 

destaque para a análise do binômio necessidade-possibilidade, atento ao 

grau de culpa, extensão do dano e efetiva compensação pelo injusto 

sofrido, além do fator desestímulo, evitando-se, contudo, o enriquecimento 

ilícito. A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência 

dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às consequências 

do fato, servir como desestímulo para a prática de novas condutas 

lesivas, observando-se sempre a capacidade financeira do obrigado a 

indenizar, de forma que o quantum que não implique em enriquecimento 

indevido do ofendido. Referido valor passa, invariavelmente, pelo arbítrio 

do juiz. Portanto, diante das circunstâncias do caso, que acarretaram 

consideráveis transtornos a parte autora, fixo a indenização pelos danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que entendo justa e 

razoável para servir de lenitivo ao transtornos sofridos, bem como tem o 

caráter de prevenir condutas semelhantes por parte da ré. Entretanto, no 

que tange aos danos materiais, entendo que inexistentes, posto que o 

reclamante não colaciona qualquer documentação apto a evidenciar os 

prejuízos alegados. Isto posto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos para o fim de CONDENAR a reclamada a promover o desbloqueio 

da conta corrente do autor no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob 

pena de multa fixa (não diária) no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

passível de majoração em ulterior decisão, bem como CONDENAR ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE que incidirão a 

partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, que 

incidirão a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001773-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CATARINA DE OLIVEIRA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))
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FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001773-82.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANE CATARINA DE OLIVEIRA PASSOS REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Preliminarmente, a reclamada alega ilegitimidade passiva, alegando que 

não houve qualquer cobrança por parte da reclamada. Entendo que tal 

preliminar se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será 

analisada com ele. Superada esta fase, passo a análise de mérito. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos 

Morais, proposta pela Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de cobrança indevida. Alega que fora surpreendida com 

cobrança em favor da reclamada, sendo que não contratou qualquer 

serviço que legitimasse tal cobrança. Requer ao fim, ressarcimento em 

dobro do valor cobrado, bem como indenização por danos morais. Em 

contestação, a reclamada alega unicamente sua ilegitimidade, alegando 

não ter sido ela a dar causa na cobrança. Pois bem. Tenho que a 

cobrança, bem como seu pagamento, são fatos incontroversos diante da 

documentação juntada, cabendo a este juízo a analise quanto a 

responsabilidade da reclamada, bem como se esta causou os danos 

alegados. Quanto a alegação de ilegitimidade passiva, entendo que é 

improcedente, posto que o documentação colacionada é suficiente para 

se auferir a reclamada como destinatária das cobranças debatidas. 

Ademais, a reclamada alega que a cobrança teria sido realizada por outra 

empresa, com CNPJ distinto. Ocorre que tal empresa pertence ao mesmo 

grupo econômico da reclamada, de modo que sua responsabilidade não se 

encontra afastada. Assim, haja vista a cobrança por parte da reclamada, 

cabia a esta comprovar a sua legitimidade, o que não o fez, não 

colacionando qualquer documento a evidenciar a contratação do serviço 

cobrado, de modo que incorreu a reclamada em ato ilícito. Cabível, 

portanto, a restituição do valor pago, na forma dobrada, ao teor do Art. 42, 

parágrafo único, do CDC. Quanto ao dano moral pleiteado, não vislumbro 

nos presentes autos a sua ocorrência, haja vista que a simples cobrança 

indevida, por si só, não ultrapassa os aborrecimentos e meros dissabores 

não indenizáveis enfrentados no dia-a-dia. Nesta esteira, é oportuno 

trazer à reflexão as ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: 

“para a determinação da existência do dano, como elemento objetivo da 

responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. 

Ora, nosso meio social nos projeta alguns incômodos, estamos todos 

fadados a estes. Não é qualquer importunação que deve ensejar uma 

reparação. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA 

INDEVIDA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO DISSABOR. Embora a cobrança indevida cause 

dissabores, tal situação não tem o condão de provocar ofensa aos 

direitos de personalidade, que justifique a reparação por danos 

extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 2ª Turma Recursal, 

Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera 

cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não 

configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento 

uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo 

moral ou psíquico. (TJMT, Apelação nº 165650/2016, Sexta Câmara Cível, 

Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 27.01.2017). Isto 

posto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial para 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 1.280,36 (mil duzentos e 

oitenta reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais, valor 

este que deve ser devidamente atualizado (INPC/IBGE), bem como 

acrescido de juros de mora no importe de 1% a.m, ambos incidindo a 

contar dos respectivos pagamentos. CONFIRMO a decisão que deferiu a 

liminar. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para homologação do 

presente projeto conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002676-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA MICHAELLE DIAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIO MOVEIS E COLCHOES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002676-20.2020.8.11.0001. 

AUTOR: PAMELA MICHAELLE DIAS DE SOUZA REU: IMPERIO MOVEIS E 

COLCHOES LTDA - ME S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial 

arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício capaz de 

ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do art. 330, § 1º do CPC. No 

tocante à preliminar de adequação do valor da causa inicialmente atribuído 

pelo autor, não merece acolhimento, uma vez que o valor atribuído tem 

efeito meramente estimativo, podendo ser redefinido pelo Juízo. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C A reclamante alega ter adquirido da Requerida no dia 

30/11/2019, por meio de catálogo, um roupeiro no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), sob a promessa de que seria entregue até o dia 02/12/2019. Narra 

que no prazo estipulado o produto não foi entregue, em virtude de o 

produto não ter sido entregue dentro do prazo, teria procurado a empresa 

Requerida, ocasião em que fora informada que teria ocorrido um “problema 

com a fábrica” e que o produto seria entregue na semana seguinte. 

Contudo, passado o prazo o produto não foi entregue. Aduz que tentou 

resolver o problema administrativamente, porém, não obteve êxito, bem 

como conseguiu a restituição do valor pago pelo produto. Por fim, requer a 

restituição do valor dispendido na compra do roupeiro, bem como, 

indenização por danos morais. Por sua vez, a reclamada sustenta que não 

prometera a entrega no produto no dia 02/12/2019, vez que fora comprado 

por catálogo, ou seja, a empresa não possuía o produto a pronta entrega 

na unidade que comercializou o pedido. Afirma que no ato da venda fora 

consignado como prazo final de entrega o dia 19/12/2019, 14 dias úteis a 

contar do pedido, assim, ausente qualquer ato ilícito capaz de ensejar a 

condenação pretendida. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada 

está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a 

demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados, verifica-se que a reclamada não trouxe nenhuma prova de 

que a não entrega do produto se deu por culpa da reclamante ou de 

terceiros, não tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe 

competia, por força do art. 373, II do CPC. As alegações de que o prazo 

para entrega fora consignado com a Reclamante para 14 (quatorze) dias 

úteis, não merecerem prosperar, uma vez que fundadas em prova 

unilateral (recibo de venda sem assinatura da reclamante), ademais, as 

conversas e áudios colacionados nos autos demonstram que pela 

Reclamante houve a tentativa de solução extrajudicial, oportunidade em 

que a reclamada poderia ter dado previsão de quando chegaria o produto, 

o que também não ocorreu. Desta feita, resta demonstrada a falha na 

prestação do serviço pela reclamada na medida em que não efetuou a 

restituição do valor pago pelo produto que não foi entregue a autora por 
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falha da reclamada, sendo patente a sua responsabilidade na medida em 

que o serviço por ela oferecido é atrativo exatamente por sua segurança 

e confiabilidade. Sendo assim, considerando que a reclamada não logrou 

êxito em desconstituir o direito da autora, resta evidente o descaso e 

desrespeito que foi empregado no atendimento ao consumidor por aquela, 

fato este que ultrapassa o mero aborrecimento, devendo, portanto, 

indenizar a reclamante pelo dano moral experimentado. Dessa maneira, 

verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a conduta 

ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o dever 

de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela reclamada 

culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos causados a parte 

reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de indenizar. A 

corroborar: EMENTA CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AFASTADA. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. DESCASO COM O 

CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. A requerida integra a cadeia de 

fornecedores do produto, sendo, portanto, responsável solidária pelos 

danos causados ao consumidor.2. A não entrega de produto adquirido via 

internet somada ao descaso em solucionar o equívoco extrajudicialmente, 

causa no consumidor transtornos que ultrapassam os limites dos meros 

aborrecimentos cotidianos, demonstrando a falha na prestação do serviço 

e configurando o dano moral.  3.( . . . )  (TJ/MT - N.U 

0010711-07.2012.8.11.0020, 107110720128110020/2016, NELSON 

DORIGATTI, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2016, Publicado no 

DJE 01/03/2016). A reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, 

da Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como 

pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. Desse modo, tenho que, devida é a indenização à 

parte reclamante, pois, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas 

tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o 

que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a 

extensão suficiente para configurar o dano moral. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente 

ação e o faço para: 1 - CONDENAR a reclamada a restituir a reclamante 

pelos danos materiais suportados na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do desembolso 

(Súmula 43 STJ); 2 - CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante 

pelos danos morais suportados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento 

(súmula 362 STJ); Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002358-37.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA REQUERIDO: BOA VISTA 

SERVICOS S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a parte autora alega ter sido surpreendida com registro 

de debito em seu desfavor nos anais restritivos. Alega ainda que não 

houve qualquer comunicação pela parte reclamada. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Preliminarmente, a parte reclamada 

alega ilegitimidade passiva. Entendo que tal preliminar se confunde ao 

mérito da demanda, e com ele será analisada. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. A problemática se resume na obrigatoriedade da 

reclamada em promover a notificação de inscrição do debito em seu 

registro de inadimplência anteriormente ao efetivo registro. Com efeito, tal 

obrigação é oriundo do Artigo 4, § 2º, do CDC, bem como da Sumula 359 

do STJ. Ocorre que inexiste tal obrigação quando se fala em registro 

oriundos de títulos protestados, haja vista que tal feito é obrigação 

exclusiva do Tabelionato que registra o protesto, consoante o disposto 

nos artigos 14 e 15 da Lei 9491/97, in verbis: Art. 14. Protocolizado o título 

ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao 

devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, 

considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo 

endereço. § 1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do 

próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento 

fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção 

(AR) ou documento equivalente. § 2º A intimação deverá conter nome e 

endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento 

de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, 

bem como número do protocolo e valor a ser pago. Art. 15. A intimação 

será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for 

desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou 

domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, 

ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo 

apresentante. § 1º O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e 

publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária. § 2º 

Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por 

perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou 

penais. Assim, compete ao Cartório de Protestos de Títulos e não ao 

arquivista o dever de comunicar o devedor acerca do futuro protesto, não 

sendo caso de aplicação da Súmula 359 do STJ. Esse é o entendimento 

pacífico do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. BUSCA DO 

REGISTRO EM CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO 

DESCABIDA. 1. O entendimento pacífico nesta Corte é no sentido de que 

ainda que a informação sobre devedores inadimplentes seja buscada em 

bancos de dados diversos, remanesce a obrigação de notificar o devedor 

acerca da inclusão de seu nome em cadastros desabonadores. 2. Porém, 

tal entendimento encontra exceção no caso de coleta de informações em 

bancos de dados públicos, como os pertencentes a cartórios de protesto 

de títulos e de distribuição judicial, porquanto, nesse caso, a informação 

acerca da inadimplência do devedor já era de notoriedade pública, o que 

afasta o dever de notificação por parte do órgão de proteção ao crédito e, 

consequentemente, o de indenizar. 3. Embargos de declaração recebidos 

como agravo regimental e improvido. (EDcl no REsp 1080009/DF, 

Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, acórdão de 

21/10/2010) (grifei) Nessa linha o julgamento do Agravo em Recurso 
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Especial 1.019.261-SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, decisão 

monocrática de 24-11-2016: DECISÃO (...) DECIDO. Ultrapassados os 

requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso 

especial. A irresignação merece prosperar. A questão posta nos autos 

cinge-se à necessidade de notificação prévia do devedor quando as 

informações constantes nos órgãos de proteção ao crédito são 

provenientes de bancos de dados públicos, como cartórios de protesto de 

título e de distribuição judicial. Com efeito, o entendimento do Tribunal de 

local de ser necessária a notificação prévia independente de as 

anotações de débitos serem oriundas de informações de natureza pública 

e acessível a todos eventualmente interessados não encontra respaldo na 

jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS. BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. 

INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS 

FORMAS. DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FORMAL PARA ATESTAR 

A DÍVIDA A SER INSCRITA NOS BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. AVISO DE RECEBIMENTO DISPENSADO. DESPICIENDA A 

NOTIFICAÇÃO RELATIVA A INFORMAÇÕES CONSTANTES EM BANCOS 

DE DADOS PÚBLICOS. NECESSÁRIA A NOTIFICAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO 

DERIVADA DE INFORMAÇÕES CONSTANTES DO CCF. (...) 7. Restrições 

ao crédito derivadas de informações constantes em bancos de dados 

públicos, como os pertencentes a cartórios de protesto de títulos e de 

distribuição judicial, por serem de notoriedade pública, afastam o dever de 

notificação por parte do órgão de proteção ao crédito. 8. O cadastro de 

emitentes de cheques sem fundo mantido pelo Banco Central é de 

consulta restrita, não podendo ser equiparado a dados públicos, 

remanescendo o dever de notificação por parte da Serasa em caso de 

negativação derivada de tais informações. (...) 11. Recurso especial a que 

se dá parcial provimento" (REsp 1033274/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 27/09/2013 - 

grifou-se). "PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DADOS 

RETIRADOS DO DISTRIBUIDOR JUDICIAL. INFORMAÇÃO PÚBLICA. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. -Tratando-se de inscrição decorrente de 

dados públicos, como os de cartórios de protesto de títulos ou de 

distribuição de processos judiciais, a ausência de comunicação da 

inscrição ao consumidor não enseja dano moral. -Agravo nos embargos 

de declaração no recurso especial não provido" (AgRg nos EDcl no REsp 

1204418/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,TERCEIRA TURMA, julgado 

em 20/03/2012, DJe 28/03/2012) "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL- INDENIZAÇÃO- DÉBITO EM EXECUÇÃO - ASSENTAMENTOS 

CARTORÁRIOS - PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA INSCRIÇÃO AO DEVEDOR - 

PRESCINDIBILIDADE, IN CASU - ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM 

EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE -RECURSO 

IMPROVIDO" (AgRg no REsp 1189172/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 18/08/2010 -grifou-se). (...) 

V - Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no Ag 

1218359/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011 - grifou-se). Ante o 

exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial, 

invertendo os ônus sucumbenciais ressalvada a gratuidade de justiça. 

(grifei) Assim, haja vista a inexistência de ato ilícito cometido pela parte 

reclamada, inexistente também pretensão indenizatória de qualquer 

natureza. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA em desfavor de BOA VISTA SERVIÇOS. 

OPINO pela REVOGAÇÃO da decisão que concedeu a liminar nos autos. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se 

ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017938-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou 

de comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pelo não comparecimento. Na audiência a advogada 

da parte autora requereu o para apresentar justificativa da ausência da 

mesma, entretanto, até a presente data nada informou. Presente a 

Reclamada, representada por preposto, que requereu a extinção do 

processo e a condenação da parte autora no pagamento das custas 

processuais. A presença das partes nas audiências é obrigatória, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)”. Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 

os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 

20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Após, observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014348-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA COSTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017599-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSELIA AUXILIADORA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020239-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020364-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIANE MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005872-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. LEMOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID PEREIRA SANTOS (EXECUTADO)

SOLANGE GONCALVES SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019018-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou 

de comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pelo não comparecimento. Na audiência a advogada 

da parte autora requereu o para apresentar justificativa da ausência da 

mesma, entretanto, até a presente data nada informou. Presente a 

Reclamada, representada por preposto, que requereu a extinção do 

processo e a condenação da parte autora no pagamento das custas 

processuais. A presença das partes nas audiências é obrigatória, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)”. Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 

os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 

20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Após, observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018951-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou 

de comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pelo não comparecimento. Na audiência a advogada 

da parte autora requereu o para apresentar justificativa da ausência da 

mesma, entretanto, até a presente data nada informou. Presente a 

Reclamada, representada por preposto, que requereu a extinção do 

processo e a condenação da parte autora no pagamento das custas 

processuais. A presença das partes nas audiências é obrigatória, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)”. Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 

os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 

20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Após, observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016643-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANY DA SILVA FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis SENTENÇA A parte 

reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo;” Assim, não havendo justificativa para ausência da parte 

autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos termos do 

Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares e outras 

tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do ajuizamento da 

ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for o caso, 

comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020166-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RESENDE RAIMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001490-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RAFAEL ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT16789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo Nº: 1001490-59.2020.8.11.0001 Reclamante: 

PAULO RAFAEL ALBUQUERQUE Reclamada: MARIA MADALENA 

CARNIELLO DELGADO - ME S E N T E N Ç A Dispensado o relatório em 

face ao disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Defiro a retificação 

do polo passivo suscitada pela Reclamada, e, determino que a Secretaria 

proceda a alteração fazendo constar como parte Ré: I E P INSTITUTO 

EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL LTDA – CNPJ: 25.262.038/0001-63. 

Inicialmente, cumpre registrar que a preliminar de Incompetência da Justiça 

Estadual/Juizado Especial, não merece acolhimento, uma vez que a 

presente reclamação não visa interesse da União, posto que as causas 

relativas à instituição de ensino superior particular, nos casos que versem 

sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de 

serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais 

como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade e etc, é, via de regra, 

da justiça estadual. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ERRO. CARACTERIZAÇÃO. ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE 

ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE 

DIPLOMA. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. 1. Esta Corte Superior de Justiça, 

quanto à legitimidade da União, tem entendido que a competência para o 

processamento de causas relativas à instituição de ensino superior 

particular, nos casos que versem sobre questões privadas relacionadas 

ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino 

superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de 

mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de Mandado de 

Segurança, é, via de regra, da Justiça estadual. Ou seja, não há interesse 

da União no feito. 2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos 

infringentes para dar provimento parcial ao recurso especial da União, em 

razão de sua ilegitimidade, restabelecendo o acórdão de fls. 327/335. (STJ 

- EDcl nos EDcl no REsp: 1307973 PE 2012/0007530-7, Relator: Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2013) Passo ao exame 

do mérito. Trata-se de Reclamação em que as alegações da parte Autora 

fundam-se na ocorrência de falha na prestação de serviço por parte da 

Reclamada diante da demora na entrega do diploma. Afirma que até a 

propositura da ação o diploma ainda não lhe havia sido entregue. E que em 

razão da não entrega do diploma devidamente registrado pela instituição 

demandada, vindo sofrer prejuízos de ordem financeira, em razão de não 

conseguir se candidatar a uma vaga de emprego. Ao final, pugna pela 

condenação da Reclamada a realizar a entrega do Certificado de 

Conclusão do Curso (Diploma), bem como, pela condenação da reparação 

por danos morais. A Reclamada, em sua defesa, sustenta a ausência de 

qualquer ilicitude capaz de ensejar os danos nos termos declinados na 

inicial, ressaltando que o demandante sequer comprova que requereu 

administrativamente a emissão do diploma e tampouco provas acerca do 

dano moral. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Da análise dos autos, verifica-se que a Reclamada agiu de 

forma negligente, uma vez que a parte reclamante concluiu o curso 

Tecnológico em Gestão de Recursos Humanos em 22/11/2018, 
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requerendo a expedição de seu diploma em 03/12/2018 após a conclusão 

do curso, promovendo a entrega dos documentos necessários para tanto, 

contudo, a requerida não expediu o certificado de conclusão do 

curso/Diploma, não tendo comprovado que a demora se deu por culpa de 

terceiro. No presente caso, é inegável a expectativa do formando de 

receber em prazo razoável seu diploma de conclusão após o término do 

curso. A frustração desta expectativa configura falha na prestação do 

serviço, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC. Importante destacar que a 

responsabilidade da empresa demandada como fornecedora de serviços 

é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

dos prestadores dos serviços, e não tendo ela se desincumbido do ônus 

que lhe cabia (art. 373, II do CPC), deve ser responsabilizada pelos danos 

causados à parte reclamante. Desse modo, a inobservância de um prazo 

razoável para o fornecimento do diploma, após a colação de grau, resulta 

em falha na prestação do serviço educacional, posto que frustra as 

expectativas do consumidor, o que reflete o dano moral in re ipsa ou dano 

moral puro, uma vez que o aborrecimento, o transtorno e o incômodo 

causados pela requerida são evidentes, conferindo o direito à reparação. 

Cumpre destacar que o Reclamante noticiou nos autos que até a presente 

data a Reclamada não disponibilizou o certificado de conclusão de curso, 

fato que agrava ainda mais situação. Nesse sentido: “INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR “UniverCIDADE” DESCREDENCIAMENTO – EXPEDIÇÃO 

DE HISTÓRICO ESCOLAR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA – 

MOROSIDADE – DANO MORAL RECONHECIDO. Apelação Cível. 

Universidade descredenciada pelo MEC. Demora na emissão de histórico 

escolar. A sentença confirmou a tutela antecipada deferida, condenou as 

rés solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de 

danos morais e de custas processuais e honorários advocatícios sobre o 

valor da condenação. A massa falida apela com pedido de gratuidade de 

justiça, alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de 

fazer, ausência de danos morais, e de improcedência dos pedidos. A 

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO – ASSESPA apela 

com pedido de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sucumbência 

recíproca, ausência de dano moral indenizável e suspensão do feito, 

devido a indisponibilidade dos seus bens decretada por decisão cautelar 

em juízo de falência. Ilegitimidade passiva que se afasta. A apelante 

expediu, no curso da lide, o histórico escolar, demonstrando integrar a 

relação de direito material. Falha na prestação. Ausência de informação 

adequada aos alunos da antiga IES, acarretando a necessidade de 

judicialização da questão para obteve do diploma. Dano moral configurado 

e mantido no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já que apenas depois 

da propositura da ação obteve a autora o histórico escolar de que 

necessitava, sendo que a época já havia determinação judicial para que 

não houvesse retenção de documentação, o que afasta a tese de que só 

o Ministério da Educação seria competente para emissão do documento 

pleiteado. Créditos que deverão ser habilitados em concurso de credores. 

RECURSOS DESPROVIDOS. (TJRJ – APL: 03357725520148190001. 

Relator: Des (a). Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de 

Oliveira, Data de Julgamento: 12/02/2020, Vigésima Sexta Câmara Cível). 

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na petição 

inicial para: DETERMINAR que a Reclamada expeça o diploma de 

conclusão de curso em nome do Reclamante, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do 

teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos), e, com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Autor por danos morais no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pela INPC/IBGE a partir da presente data e acrescido de juros legais a 

partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Preclusa a via recursal, após apresentada 

a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento 

de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento 

voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista 

no art. 475 – J, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela 

eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016789-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO LEITE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016789-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVO LEITE DE 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016799-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016799-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEILA MARIA DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016801-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELINA SOARES ROSA RIBEIRO OAB - 871.426.431-53 

(REPRESENTANTE)

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016801-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:A. C. S. C. e 

outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAFFER BARBOSA 

SCHAPHAUSER POLO PASSIVO: REALIZA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003027-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE SILVA GARCIA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 04/12/2019 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003027-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE SILVA GARCIA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014018-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LUZ DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA GUIMARAES ALVES OAB - MT25706/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016808-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DURCELINA DE MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016808-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DURCELINA DE 

MELO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016815-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016815-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILBERTO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021068-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILCA ALVES RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021068-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NILCA ALVES RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Da preliminar Não se caracteriza 

a falta de interesse de agir em razão da suposta ausência de pretensão 

resistida alegada pela reclamada, uma vez que não se faz necessário o 

esgotamento da via administrativa para o pleno acesso ao Poder 

Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da 

jurisdição. Deixo para análise a posteriori da preliminar de incompetência 

do juízo por necessidade de perícia grafotécnica nos documentos 

apresentados em defesa, uma vez que se confunde com o mérito da 

demanda. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. No mérito Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por NILCA ALVES RODRIGUES DE ALMEIDA em desfavor de 

BANCO BRADESCARD S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte 

autora. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as 

partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente 

em posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em 

contestação, a Reclamada alega e comprova que o Reclamante manteve 
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vínculo com a ré, pois firmaram contrato de adesão a DOIS CARTÕES DE 

CRÉDITO, sendo eles o de n. 4180.5308.9109.9012, LOJAS AMERICANAS 

VISA INTERNACIONAL, emitido em 25/11/2017 (mov. ID 30109118), e o de 

n. 4180.5000.6327.7019, COMPCARD VISA NACIONAL, emitido em 

08/12/2017 (mov. ID 30109119), conforme os respectivos termos de 

contratação assinado pela parte autora, o que ocasionou a emissão de 

faturas de serviços mensais (movs. ID 30109112 e 30109114). Porém, 

como deixou de efetuar o pagamento das parcelas contratadas, houve 

bloqueio do serviço e o nome da parte autora foi lançado junto ao 

SERASA. Com isso requer a improcedência da ação, bem como a 

condenação da parte autora em litigância de má fé. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

pedido é improcedente. Com efeito, a parte reclamante é devedora da 

reclamada, pois não quitou os débitos relativos às faturas de serviço 

livremente contratado, conforme restou demonstrado pela empresa 

requerida. Logo, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente 

impugnados, limitando-se a reiterar a negativa da contratação/utilização 

dos serviços, embora a reclamada tenha trazido farta documentação com 

sua defesa. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. REGULARIDADE DA 

CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA ATRAVÉS DE CONTRATOS 

ASSINADOS PELO AUTOR, COM A JUNTADA DE CÓPIA DO SEU 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE. ANOTAÇÃO NEGATIVA QUE SE DEU EM 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. ALTERAÇÃO DA 

VERDADE DOS FATOS PELO DEMANDANTE COM A ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. 

SENTENÇA QUE VAI MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71009090002, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 11-12-2019) 

Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, 

embora a parte autora alegue “não ter assinado” os referidos contratos 

em movs. ID 30109118 e 30109119, , verifico, entretanto, a existência de 

cópias de documento de identidade, comprovante de residência, de renda 

mensal e CPF da parte atuora apresentados no momento da contratação, o 

que indica ter a reclamada agido com as cautelas necessárias no ato da 

avença, bem como que esta foi realizada livremente pelo consumidor. 

Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

notória semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança levada à negativação. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Por fim, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, e o faço com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, CPC. Ainda, RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c 

art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito 

em julgado, caso o autor efetue o pagamento voluntário do débito e o 

requerido manifeste concordância com o montante, DEFIRO, desde já, o 

pedido de expedição de alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada 

em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015978-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

L T FOMENTO MERCANTIL LTDA (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/05/2020 Hora: 17:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016526-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 11:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016789-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO LEITE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016799-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016801-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELINA SOARES ROSA RIBEIRO OAB - 871.426.431-53 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 610 de 759



(REPRESENTANTE)

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016625-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016451-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A (REU)

PAULO VIEIRA (REU)

RM BRASIL PRODUCOES ARTISTICAS S/S LTDA - ME (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016824-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRDES PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016824-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NAIRDES 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

04/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016846-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO MARTINS DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016846-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRENO MARTINS 

DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016849-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016849-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIOGENES 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015525-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ELIDIO DE GODOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016853-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016853-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BIANCA DA 

SILVA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE SOUZA 

AMARAL POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1009925-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CASTRO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 04/02/2020 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009925-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CASTRO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões 

aos embargos de declaração, no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016692-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA ALVES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (EXECUTADO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da petição id 31385674 . 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002887-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JUVELINO DIAS (EXEQUENTE)

GERALDA XAVIER ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE SILVA DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões, 

no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016853-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011668-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELIVAN ACELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016864-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL LOPES VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016864-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA IZABEL 

LOPES VASCONCELOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SOUZA BORGES POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018906-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA TEODORO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016501-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE ANDRIELE BRUNCA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016501-31.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIANNE ANDRIELE BRUNCA SILVA REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formada pelas partes acima indicadas, 

todos qualificados nos autos. O demandante alega que a requerida inseriu 

indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito através de 

protesto. Assevera que que realizou o cancelamento da linha telefônica 

em junho/2019 e que as cobranças são posteriores ao cancelamento. 

Requer, em tutela de urgência, que a requerida retire seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito em relação ao protesto. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para 

a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor não merece prosperar porquanto não aportou ao feito o extrato da 

negativação emitido pelos órgãos de proteção ao crédito e ainda o 

protesto. Ressalto, ainda, que o autor não comprovou o pedido de 

cancelamento da linha telefônica. Assim, não há indício de irregularidade 

da cobrança, o que impossibilita a concessão do pedido. Com isso, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO - 

IMPOSSIBILIDADE - PROTESTO DE TÍTULO APÓS O VENCIMENTO - 

RETIRADA DO PROTESTO - RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR - ARTIGO 

26, LEI N°. 9.492/97 - RECURSO IMPROVIDO. O cancelamento provisório 

do protesto ou suspensão de seus efeitos, no âmbito da antecipação de 

tutela, é medida vedada, nos termos dos artigos 30 e 34 da Lei nº. 

9.492/97. Estando o devedor munido do documento de quitação, pode ele 

próprio requerer, diretamente ao cartório, o cancelamento do protesto, 

mediante a simples exibição do título já quitado ou declaração de anuência, 

na forma prevista no mencionado artigo 26 da Lei n°. 9.492/97. (N.U 

0002461-14.2010.8.11.0033, AI 99923/2010, DES.MÁRCIO VIDAL, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

15/02/2011, Publicado no DJE 03/03/2011). O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em 

razão da ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova, devendo o requerido aportar ao feito a gravação do 

atendimento indicado nos protocolos, bem como o extrato da linha 

telefônica no período do débito em discussão. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016758-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY APARECIDO PILIZARDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016758-56.2020.8.11.0001. 

AUTOR: SIDNEY APARECIDO PILIZARDO REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de Ação de 

Indenização Por Danos Morais c/ Pedido de Tutela Antecipada, formada 

pelas partes acima indicada. O demandante alega que é cliente da 

empresa requerida, tendo como Unidade Consumidora (UC) número 

6/306748-5. Ocorre que por volta do dia 03 de abril de 2020, o 

demandante tentou realizar a aquisição do cartão de crédito/compra, 

entretanto o fornecimento do cartão de crédito foi negado, sendo 

informado que o mesmo encontrava-se com o nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito. Alega ainda, o demandante que no dia 17 de abril 

de 2020, foi surpreendido com o comunicado do Serasa Experian, 

informando a suposta existência de uma fatura referente ao mês de 

Fevereiro/2020, no valor de R$ 1.472,04 (um mil quatrocentos e setenta e 

dois reais e quatro centavos), em aberto junto a empresa requerida, 

todavia, em contato com a requerida o demandante informou que a aludida 

fatura estava paga, conforme comprovante de pagamento encartado nos 

autos. Neste contexto, pugna em tutela provisória de urgência para os fins 

de a requerida promova exclusão do nome e CPF do demandante do 

Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, no SERASA, CADIN e qualquer 

outra entidade de proteção ao crédito existente, com a expedição de ofício 

judicial a ser cumprido pela mesma. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da 

prova. É necessário. Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, visto que negou a 

existência da relação jurídica, restando evidente que se trata de prova 

negativa, sendo incabível atribuir ao demandante o ônus de demonstrar a 

irregularidade da cobrança. Ademais, não é razoável manter a restrição 

por dívida em discussão. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também foi demonstrado, visto que impede o autor de realizar 

negociações no comércio. Registro que a concessão do pedido não causa 

qualquer prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 
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P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente o requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) no caso de 

descumprimento da decisão. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova devendo a requerida aportar ao feito documentos que comprovem a 

regularidade da cobrança. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação outrora designada. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime-se o requerente, 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Cumpra-se com urgência, servindo a cópia desta decisão 

como mandado. Cuiabá, data registrada no sistema. Às providências. 

Intimem-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015525-24.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARCIO ELIDIO DE GODOY REU: SERASA S/A. Vistos. Trata-se 

de Ação de Anulação de Negativação c/c Indenização Por Danos Morais 

c/ Pedido Liminar de Tutela de Urgência, formada pelas partes acima 

indicada. A demandante alega que para viabilizar a aquisição de um 

imóvel, celebrou em 27/12/2017, contrato de financiamento com a Caixa 

Econômica Federal, e por não ser correntista da referida instituição 

financeira, teve de abrir uma conta bancária, possibilitando, assim, sua 

participação no Programa Minha Casa Minha Vida, e no momento da 

assinatura do contrato, fora informado pela CEF que as parcelas a serem 

pagas teriam o valor fixo de R$ 641,10 (seiscentos e quarenta e um reais 

e dez centavos), que poderiam ser adimplidas por meio de débito 

automático na mencionada conta bancária aberta ou por boleto bancário, à 

ser obtido através do site da instituição bancária. Alega ainda, que 

realizou o pagamento das quatro primeiras parcelas via débito automático, 

e a partir de então passou a realizar o pagamento por meio do boleto 

bancário, e assim vem fazendo até a presente data. Ocorre que, no mês 

de junho/2018, o demandante realizou o pagamento por meio de boleto 

bancário, porém a instituição bancária também debitou de sua conta 

corrente os valores referentes a parcela daquele mês. Situação essa que 

ocasionou a geração de saldo negativo na conta e consequente 

encerramento da conta corrente, com posterior negativação do débito em 

órgão de proteção ao crédito, ora requerido. Alega também, que não tinha 

conhecimento que o referido débito se encontrava inscrito no mencionado 

órgão de proteção ao crédito, pois não havia sido devidamente 

intimado/notificado de que seu nome seria inserido em tal cadastro. 

Ademais, se faz destacar que o demandante desconhece a origem do 

débito, estando, inclusive, o mesmo sob discussão nos autos do processo 

nº 0005203-75.2019.4.01.3600, em trâmite perante a 9ª Vara dos Juizados 

Especiais Federais da Seção Judiciária de Mato Grosso. Neste contexto, 

pugna em tutela provisória de urgência para os fins de determinar a 

requerida que seja retirado o nome do demandante do cadastro de 

restrição ao crédito, bem como para suspender todos os efeitos da 

negativação realizada em desconformidade com o que preceitua o art. 43, 

§ 2º, do CDC, quanto ao débito objeto desta ação. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. É necessário. Decido. Inicialmente, recebo a 

emenda à exordial. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem, tenho que a 

pretendida tutela antecipada de urgência depende da coexistência de dois 

requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito invocado e a 

existência de provas inequívocas. Em outras palavras, a formação de um 

juízo de probabilidade da existência do direito alegado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação, pressuposto este denominado por 

alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de 

urgência. Munido desses conceitos, analisando-os com a situação jurídica 

apresentada no início da ação, vejo que o pleito liminar desmerece 

acolhimento. Isso porque, a prova coligida até aqui não se mostra hábil a 

convencer o Juízo da probabilidade do direito invocado, pelos fatos 

relatados e descritos na exordial, visto a ausência de prova inequívoca de 

que desconhece o débito onde mesmo relata na peça de ingresso que 

pactuou abertura de conta corrente para debito em conta do financiamento 

do imóvel adquirido. Ademais, não há indício de prova de que não tenha 

recebido a notificação. Assim, não há a princípio prova da irregularidade 

praticada pela requerida. Deste modo, necessária a dilação probatória 

para a elucidação dos fatos arguidos na inicial. Em suma, a autora não 

logrou demonstrar, ao menos, no primeiro momento, a existência de seu 

pretenso direito invocado, nem a possibilidade de dano que não possa vir 

a ser reparado, futuramente, a ensejar a antecipação da tutela. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – 

REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 
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quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA TUTELA de urgência. (N.U 

1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a probabilidade do direito invocado. Para a concessão do 

pleito é necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, 

constato que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente a parte requerida, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência da probabilidade do direito 

invocado. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo 

comprovar a notificação do autor. Citem-se a requerida e intimem-se as 

partes para comparecerem na audiência de conciliação outrora designada. 

Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime-se o requerente, 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016776-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

NILZON NEVES DE OLIVEIRA OAB - 107.654.921-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016776-77.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: NILZON NEVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: E B F 

FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, BANCO INTERMEDIUM SA Vistos. 

Trata-se de Ação Cominatória de Repetição de Indébito c/c Indenização 

Por Danos Materiais c/c Reparação de Danos Morais c/c Pedido de Medida 

Liminar, formada pelas partes acima indicada. O demandante alega que 

pretendeu emprestar R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em dinheiro para 

saldar dívidas com credores, por meio de seus prepostos dos requeridos, 

contratou o empréstimo, estipulado mensalidades em 80 (oitenta) parcelas 

iguais de R$ 600,31 (seiscentos reais e trinta e um centavos), assim, 

começou os trâmites contratuais por adesão para concessão dos valor 

que deveria ser depositado na sua conta bancária. Alega ainda, que após 

receber via e-mail a proposta de adesão e cumprir as formalidades e 

exigências dos requeridos, preencher seus dados pessoais e assinar os 

formulários contratuais para concessão do empréstimo, passaram então 

os prepostos das financeiras a formalizar outras exigências, alegando 

serem requisitos necessários para dar andamento no procedimento de 

empréstimo e sua liberação, exigindo adiantamentos de seguro e IOF, e a 

cada troca de e-mails e conversa via aplicativo de celular, passaram a 

exigir mais valores além dos 10% (dez por cento) das cláusulas 

contratuais esposadas, afirmando que os valores excedentes seriam 

devolvidos ao efetuar o crédito do empréstimo na conta do demandante. 

Alega também que na boa-fé, fez os depósitos à medida que os prepostos 

dos requeridos enviava os boletos até chegar o montante de R$ 12.118,68 

(doze mil, cento e dezoito reais com sessenta e oito centavos), 

entendendo que os valores lhes seriam restituídos conforme as instruções 

repassadas pelos prepostos dos requeridos, todavia, transcorrido 

aproximadamente 10 (dez) dias de negociação, os prepostos 

simplesmente pararam de responder os e-mails e as mensagens via 

celular e o montante do empréstimo contratado não foi depositado na 

conta do demandante, sentindo-se o mesmo enganado. Neste contexto, 

pugna em tutela provisória de urgência para os fins de determinar que os 

requeridos estornem imediatamente os valores depositados no importe de 

R$ 12.118,68 (doze mil, cento e dezoito reais com sessenta e oito 

centavos), somada com a repetição de indébito nos termos do § único do 

artigo 42, do CDC, sob pena de multa diária. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. É necessário. Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem, 

tenho que a pretendida tutela antecipada de urgência depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito 

invocado e a existência de provas inequívocas. Em outras palavras, a 

formação de um juízo de probabilidade da existência do direito alegado. Já 

o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação, pressuposto este denominado 

por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de 

urgência. Munido desses conceitos, analisando-os com a situação jurídica 

apresentada no início da ação, vejo que o pleito liminar não merece 

acolhimento. Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor 

não merece prosperar, visto que o Instrumento Particular de Liberação de 

Créditos, pactuado entre as partes litigantes, instrui os direitos e 

obrigações das partes, a priori não apresenta qualquer tipo de 

irregularidade. Friso que inexiste prova hábil que comprove a ausência do 

pagamento. Neste prisma, necessário aguardar a apresentação da defesa 

para aferir a veracidade das arguições elencadas na inicial. Com isso, 

verifico a ausência, neste momento, da probabilidade do direito invocado. 

Ademais, não há prova de prejuízo para o caso de concessão ao final, 

inexistindo o perigo de dano. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS. 

SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO 

DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O 

deferimento do pedido liminar está condicionado à demonstração da 

presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal 

dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material 

devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação 

superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de 

provimento, sem o devido contraditório. 2. A necessidade de incursão no 

mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, possivelmente até 

mesmo perícia para a comprovação dos vícios alegados, afasta o requisito 

consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Não cabe, 

em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos 

autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de 

Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 4. Agravo de 

instrumento desprovido. (TJ-DF 07183211220198070000 DF 

0718321-12.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 27/11/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 11/12/2019). O demandante requer a inversão do ônus da prova. 

Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a probabilidade do 

direito invocado. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente a parte requerida, que possui informação específica 

sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova, devendo comprovar o cumprimento do contrato relativo 

ao pagamento. Citem-se os requeridos e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação outrora designada. Na carta de 
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citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento dos requeridos na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime-se o requerente, 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Cuiabá, data registrada no sistema. Às providências. 

Intimem-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016482-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Luciane Regina Martins OAB - MT10003-B (ADVOGADO(A))

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016482-25.2020.8.11.0001. 

AUTOR: TANIA DA SILVA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR INALDITA ALTERA PARTS 

formada pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O 

autor alega o descumprimento da tutela de urgência deferida nos autos, 

visto que a reclamada até o presente momento não restabeleceu os 

serviços de fornecimento de água em sua residência. Compulsando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar, uma vez que 

já foi concedida a medida de urgência no ID. 31360397, para que a “I- 

Efetue o restabelecimento no prazo de 24h do fornecimento de água na 

unidade consumidora n. 47879, conforme indicado na exordial”. Resta 

salientar que a concessão do pedido de urgência foi concedida em 

relação aos débitos em discussão, ou seja, o pedido de tutela de urgência 

concedido no ID. 31360397, abrange somente os débitos discutidos na 

demanda ID 31346088. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO e determino 

que o requerido restabeleça no prazo de 24 horas o fornecimento de água 

na unidade consumidora n. 47879, conforme a decisão indicada no ID 

31360397, sob pena de multa no valor de R$ 400,00 para o caso de 

descumprimento. Quanto ao pedido de aplicação da multa, constato que 

não merece prosperar nessa fase processual. Cumpra-se com urgência, 

servindo a cópia desta decisão como mandado. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014690-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE SOUZA ALBUEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SMILES S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014690-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SEBASTIANA DE SOUZA ALBUEZ REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A., SMILES S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

SEBASTIANA DE SOUZA ALBUEZ em desfavor de VRG GOL LINHAS 

AEREAS S/A e SMILES S. A, decorrente de suposta falha na prestação do 

serviço. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no 

Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão que entender 

mais justa e equânime (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Desta forma, 

atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. Inicialmente, 

rejeito a preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida pela reclamada - da 

GOL emissão dos bilhetes através da smiles, uma vez que se trata de 

clara relação consumerista, devendo ser apurada a responsabilidade do 

comerciante/fornecedor de produtos e serviços de forma solidária, a teor 

do que dispõe o artigo 18, CDC. Friso que a requerida participou da cadeia 

de consumo. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste parcialmente à parte autora. Em 

síntese autor alega, que adquiriu duas passagens aéreas para o trecho 

Cuiabá/MT - Aracaju/SE, mediante o resgate de 21.000 milhas e R$ 32,95 

de taxa de embarque, através do programa de milhas da Smiles. Sustenta 

que, na data do embarque, verificou que as passagens haviam sido 

canceladas, o que lhe gerou prejuízos em decorrência da necessidade de 

emissão de novas passagens. Nesse passo, requer a autora que a Smiles 

seja condenada a ao pagamento de indenização por danos materiais no 

valor equivalente a 35 salários mínimos; A empresa GOL contesta 

aduzindo que: que a cia aérea ré não tem qualquer ingerência sobre 

emissão de passagens realizadas nos sites das parceiras, uma vez que 

todo procedimento é realizado através do site do programa de milhagem. A 

empresa SMILES S. A contesta com fundamento, que a emissão alegada 

pela autora ocorreu em sua conta no dia 08.08.2019, conforme se verifica 

da captura de tela; Aduz que as passagens foram canceladas em 

decorrência de suspensão, uma vez que foi constatado no sistema Smiles 

uma irregularidade – dupla titularidade – no cartão de crédito informado.. 

Assevera, o cancelamento das passagens decorreu por motivos de 

segurança, uma vez que eventual irregularidade na conta poderia 

caracterizar fraude. Desta forma, em zelo a conta da autora e as 

transações realizadas pelo cartão cadastrado, a Smiles procedeu da 

forma supradita, não havendo qualquer indício de má-fé; Consta 

impugnação do autor; Houve Audiência de conciliação, presentes as 

partes; sem êxito ; POIS BEM; FUNDAMENTO E DECIDO; No caso vertente, 

restou incontroversa a falha na prestação dos serviços, caracterizado 

pelo cancelamento unilateral do voo originalmente adquirido pela parte 

autora,É de se reconhecer a responsabilidade da empresa reclamada em 

reparar os danos sofridos pela parte autora, vez que não prestou 

qualquer informação antecipada ao autor no tocante ao cancelamento de 

sua passagem, que se viram desamparados no saguão do aeroporto, ante 

a exigência de condições que se mostravam demasiadamente onerosas, 

fazendo com o que adquirissem novas passagens aéreas de Cuiabá para 

Aracaju. In casu, ato ilícito resta nitidamente demonstrado, não podendo a 

Empresa se valer somente da alegação de que a medida de cancelar as 

passagens visava tão somente proteger o titular do cartão, sendo certo 

que, o mínimo a se fazer neste caso era buscar informações junto aos 

passageiros titulares dos bilhetes, o que não resta demonstrado em 

nenhum momento nos autos, evidenciando, portanto, a ocorrência da 

ilicitude diante da atitude imprudente e omissa da reclamada para com o 

consumidor. Friso que a empresa deixou de comprovar a suposta fraude. 

Ora, as informações que aduz ter prestado ao consumidor, somente 

ocorreram quando reclamante entrou em contato pela central através do 

chat e foi informado para a reclamante que a sua reserva havia sido 

cancelada pois tinha dado um erro no pagamento, ou seja, no dia anterior 

da viagem programada, sendo certo que em nenhum momento fora 

informada a disponibilidade das passagens diante da simples 

regularização cadastral, ou prestação de informações quanto à 

titularidade do cartão que efetuou o pagamento das taxas. É nítido pela 

análise das provas dos autos, que a empresa não buscou contatar o autor 
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com prazo suficiente para que este regularizasse sua situação cadastral - 

a qual sequer comprova estar irregular, notadamente quando o autor 

conseguiu adquirir as passagens utilizando de pontos -, e esclarecer a 

titularidade do cartão de crédito utilizado para o pagamento das taxas. Ao 

contrário, preferiu, por entender estar agindo dentro de seu exercício 

regular de direito, proceder com o cancelamento das passagens, não 

dando ao consumidor qualquer alternativa, posteriormente, que lhe 

concedesse algum benefício. Assim, tenho que a situação vivenciada pelo 

Reclamante decorrente da demora, descaso, desconforto, aflição e 

transtornos a que fora submetido por culpa das empresas Requeridas, é, 

sem sombra de dúvida, passível de indenização. Neste sentido: (...) CIVIL. 

CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. ATRASO DE VÔO 

ALÉM DO NORMAL, POR MAIS DE 18 HORAS (...) DEVER DE 

INFORMAÇÃO (ART. 6º INCISO II E X, DO CDC - LEI Nº 8.078/90). QUEBRA 

DE DEVERES ANEXOS DE CONDUTA (PROTEÇÃO, COOPERAÇÃO, 

INFORMAÇÃO, HONESTIDADE E TRANSPARÊNCIA). ART. 422, DO 

CCB/02. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ABUSO DE DIREITO E 

DESCASO PARA COM O CONSUMIDOR. ABANDONO NA FASE DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO. (...) BOA-FÉ CONTRATUAL QUE SE EXIGE. 

FATO INCONTROVERSO NÃO APRECIADO. LIMITES DA LIDE. CASO 

FORTUITO INTERNO. RELAÇÃO 5 ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUÍZA RELATORA PATRÍCIA CENI 

COM A ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA. NEXO DE 

CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC - LEI Nº 8.078/90. FACILITAÇÃO DA 

DEFESA DO CONSUMIDOR. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. LIMITES DA LEI Nº 9.099/95. (...) 

FALHA DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E VISÃO MERCADOLÓGICA 

DO LUCRO "SEMPRE" E DE QUALQUER FORMA. PREJUÍZO AO 

CONSUMIDOR. ABORRECIMENTOS, ANGÚSTIA, PERTURBAÇÃO E 

FRUSTRAÇÃO QUE NÃO CONFIGURAM MERA DECORRÊNCIA DA VIDA 

EM COLETIVIDADE. ABUSO DE DIREITO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE 

- ART. 927 PARÁGRAFO ÚNICO, DO CCB/02. DANO MORAL 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. DEVER DE INDENIZAR. DANO "IN 

RE IPSA". VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM MODERAÇÃO E 

RAZOABILIDADE EM SINTONIA COM A FUNÇÃO PEDAGÓGICA, PUNITIVA, 

PREVENTIVA E COMPENSATÓRIA, CONSIDERADA A GRAVIDADE E A 

EXTENSÃO DO DANO, ALÉM DE ESTAR EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SEM CONFIGURAR 

ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 1. 

HAVENDO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE AÉREO, E FICANDO A COMPANHIA AÉREA OBRIGADA A 

PRESTAR OS SERVIÇOS QUE LHE FORAM CONFIADOS DE FORMA 

PERFEITA, A MESMA RESPONDE PELOS DANOS QUE O (A) PASSAGEIRO 

(A) EXPERIMENTAR EM DECORRÊNCIA DA IMPERFEIÇÃO NA SUA 

PRESTAÇÃO, VEZ QUE SE TRATA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 2. SE A 

EMPRESA AÉREA DESCUMPRE O HORÁRIO DE P ARTIDA DO VÔO, 

CAUSANDO ATRASO POR 6 ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUÍZA RELATORA PATRÍCIA CENI 

MAIS DE 18 HORAS, O QUE CONFIGURA "DATA VÊNIA" UMA 

EXAGERADA DEMORA, ALÉM DE IMPOR AO CONSUMIDOR SITUAÇÃO DE 

"OVERBOOKING", O DANO MORAL É EVIDENTE E DISPENSA QUALQUER 

EXTERIORIZAÇÃO A TÍTULO DE PROVA, TRATANDO-SE DE MERO 

"DAMNUM IN RE IPSA". 3. É PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE, 

CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS (ART. 14, DO CDC E 927, PARÁGRAFO 

ÚNICO DO CCB/02), EM SE TRATANDO DE DANO PELA FALHA NA SUA 

PRESTAÇÃO-EXECUÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. (...) A 

PRÓPRIA PREVISÃO DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE EM 

CASOS DE FORÇA MAIOR. CONTUDO, TAL AUTONOMIA, NÃO SENDO 

CASO DE FORÇA MAIOR, IMPÕE AVISO COM ANTECEDÊNCIA AOS 

PASSAGEIROS E NÃO VAI A PONTO DE PERMITIR O NÃO-CUMPRIMENTO 

DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL E A NÃO-OBSERVÂNCIA DA 

RESPONSABILIDADE PELA PREPARAÇÃO DA AERONAVE E PELA 

VERIFICAÇÃO PRÉVIA DE CONDIÇÕES PARA O TRANSPORTE SEGURO. 

(TJ-DF - ACJ: 9750920078070001 DF 0000975-09.2007.807.0001, Relator: 

ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 04/03/2008, SEGUNDA TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data 

de Publicação: 24/03/2008, DJ-e Pág. 198) (grifo nosso) .Logo, as razões 

expostas pela reclamada a fim de justificar o cancelamento do voo de 

forma unilateral, não merecem guarida, razão pela qual a procedência 

parcial dos pedidos é a medida que se impõe. Autora demonstra que só 

tomou conhecimento do cancelamento do seu voo um dia antes do 

embarque, conforme a conversa aportada na inicial ID 25611090, nao 

sendo o prazo razoável para o conhecimento do cancelamento. Têm-se 

que tanto a companhia aérea quanto a empresa de bilhetagem aérea 

devem responder pelos danos advindos da ausência de comunicação 

prévia quando da alteração ou cancelamento do horário do voo A 

jurisprudência é neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUÍZA RELATORA PATRÍCIA CENI 

Recurso Inominado nº: 0032417-93.2018.811.0001 - CH Origem: Quinto 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): SMILES S/A Recorrido(s): 

CLAUDIO MARCELO PIPINO Juíza Relatora: Dra. Patrícia Ceni Data do 

Julgamento: 15/03/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – PASSAGENS 

AÉREAS QUE FORAM EMITIDAS POR CARTÃO DE CRÉDITO CUJO 

TITULAR NÃO ERA PASSAGEIRO E ACABARAM CANCELADAS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – PASSAGENS ADQUIRIDAS POR TITULAR DA 

CONTA SMILES – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE QUE NÃO 

MERECE PROSPERAR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES AO 

PASSAGEIRO/CONSUMIDOR QUE PUDESSE ATENDÊ-LO NA FORMA 

ANTERIORMENTE CONTRATADA – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – 

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM QUE MERECE REDUÇÃO DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em apreço o 

consumidor era titular de passagens aéreas adquiridas através de cartão 

de crédito de terceira pessoa, contudo, tal fato por si só não configura 

qualquer irregularidade, mormente quando a emissão das referidas 

passagens ocorreram através de conta do programa de pontuação Smiles 

. Ademais, o simples fato de não ser titular do cartão de crédito na qual as 

passagens foram expedidas, não dá o direito à Empresa Reclamada em 

cancelar as passagens sem antes consultar o titular das passagens ou o 

titular do cartão de crédito. 2. Caso configura claramente a inobservância 

dos princípios da informação e da transparência nas relações de 

consumo, não havendo, portanto, que se falar em tão somente mero 

aborrecimento. 3. Valor da condenação em R$ 6.000,00 (Seis mil reais) 

merece redução para o valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) de acordo 

com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e para guardar 

consonância com o processo 8034376- 60.2018.811.0001 – RI 

0034376-02.2018.811.0001, que possui conexão com o presente feito. 4. 

Recurso conhecido e parcialmente provido somente para diminuir a quantia 

arbitrada a título de indenização por danos morais; Tenho que ocorreram 

transtornos quanto ao cancelamento unilateral das passagens aéreas, 

que deveria ser de descanso para a parte autora e sua família, e essas 

circunstâncias autorizam reconhecer que, na espécie, houve situação 

excepcional que força acolher a tese de que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. Soma-se a isso o fato de se tratar de uma viagem internacional, 

sabidamente demorada e que foi realizada em família, tendo a parte autora 

experimentado o desconforto e a angústia de ver seu voo cancelado de 

forma unilateral sem prévio aviso;. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. No que tange ao pedido de restituição do 

montante de R$ 3.214,44 (Três mil duzentos e quatorze reais e quarenta e 

quatro centavos), constato que não merece acolhimento, uma vez que 

fora pago por terceiro, Sr. Ivan Aguiar, conforme o comprovante de 

pagamento anexado a exordial. Ressalto, ainda, que inexiste qualquer 

indício de que a parte autora tenha desembolsado o montante. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para o fim de condenar ambas empresas 

requeridas, solidariamente, a pagarem a parte autora a importância de R$ 
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4.000,00 (quatro mil reais),corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data (Súm. 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., da citação, 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I do CPC. Publicada no Sistema PJE. Sem custas e honorários, por 

força do art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado, para posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento 

voluntário do débito e o autor manifeste concordância, defiro, desde já, a 

expedição de alvará para levantamento do montante. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000325-74.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA REQUERIDO: BANCO 

PAN Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANO MORAL E MATERIAL COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. proposta por JOÃO 

PEDRO RODRIGUES CORRÊA, interditado representado por sua esposa e 

curadora a senhora LUZIETE GUSMAO DE LIMA em desfavor de BANCO 

PAN S/A. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato a 

impossibilidade de processar e julgar a demanda, visto que o requerente é 

incapaz. O artigo 8º, da Lei n. 9.099/95 estabelece que: Art. 8º Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a 

propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, 

excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as pessoas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 

de dezembro de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 

9.790, de 23 de março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao 

microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de 

fevereiro de 2001. § 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, 

independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. O 

Incapaz não pode figurar como parte ativa ou passiva em ações que 

tramitam nos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o ARTIGO 8º DA LEI 

Nº 9.099 /95, logo, sendo esta a hipótese nos autos, impõe-se a extinção 

do processo sem resolução do mérito em razão da incompetência do 

juizado especial. Sob este prisma: PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. INCAPAZ. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

INCAPAZ NÃO PODE FIGURAR COMO P ARTE ATIVA OU PASSIVA EM 

AÇÕES QUE TRAMITAM NOS JUIZADOS ESPECIAIS, A TEOR DO QUE 

DISPÕE O ARTIGO 8º DA LEI Nº 9.099/95. SENDO ESTA A HIPÓTESE NOS 

AUTOS, IMPÕE-SE A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 2. ESSA 

CONCLUSÃO EM NADA É ALTERADA PELA NORMA CONTIDA NO ARTIGO 

5º, INCISO I, DA LEI Nº 12.153/2009, AO REFERIR-SE À PESSOA 

NATURAL, POIS A INOVAÇÃO LEGISLATIVA QUE RESULTARA NA 

CRIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NÃO 

ENGENDRARA A GERMINAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO, SENDO 

APLICÁVEL A LEI Nº 9.099/95 DE FORMA SUBSIDIÁRIA, CONFORME 

PREVISTO NO ARTIGO 27 DA LEI Nº 12.153/09. ASSIM, "CONQUANTO O 

NOVO INSTRUMENTO LEGISLATIVO, AO DELIMITAR A COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA SOB O CRITÉRIO DAS 

PESSOAS QUE PODEM NELE LITIGAR, NÃO TENHA CONSIGNADO 

NENHUMA RESSALVA DE QUE NÃO PODEM SER P ARTES NAS AÇÕES 

NELE AVIADAS O INCAPAZ (ART. 5º), A REGRA INSERTA NO ARTIGO 8º 

DO DIPLOMA ORIGINÁRIO - LEI Nº 9.099/95 - PERDURA INCÓLUME, 

OBSTANDO QUE A AÇÃO CUJO UM DOS PÓLOS SEJA INTEGRADA POR 

INCAPAZ SEJA NELE PROCESSADA, ENSEJANDO QUE LHE SEJA 

ASSEGURADO TRÂNSITO NO JUÍZO FAZENDÁRIO AO QUAL FORA 

ORIGINARIAMENTE DISTRIBUÍDA, COMPETINDO-LHE, INCLUSIVE, AFERIR 

SE EFETIVAMENTE ESTÁ MUNICIADO DE JURISDIÇÃO PARA 

PROCESSÁ-LA SOB O CRITÉRIO EX RATIONE PERSONAE." (CCP 

2011.00.2.005313-8, REL. DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO, 1ª 

CÂMARA CÍVEL). 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 4. P ARTE 

RECORRENTE VENCIDA DEVE SER CONDENADA AO PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES 

ARBITRADOS NO CASO EM 10% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, 

NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI Nº 9.099/95. 4.1. A EXIGIBILIDADE 

DA COBRANÇA FICARÁ SUSPENSA NO PRAZO DA LEI Nº 1.060/50, EM 

RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE ORA É DEFERIDA. (TJ-DF - 

ACJ: 150394820128070001 DF 0015039-48.2012.807.0001, Relator: 

FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 06/03/2012, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 

12/03/2012, DJ-e Pág. 410) Deste modo, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por corolário, 

julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso I e VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Publicada no sistema PJE. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010145-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA RODRIGUES RINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010145-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA MARIA RODRIGUES RINO REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. CUIABÁ, 3 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado 

o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MÁRCIA MARIA 

RODRIGUES RINO em desfavor de VRG LINHAS AÉREAS S/A (GRUPO 

GOL),. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 
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carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste à parte autora. Sustenta a parte autora que adquiriu 

passagem aérea junto à Reclamada de ida e volta para São Paulo/SP, com 

programação de volta em 09/09/2019, com saída prevista do aeroporto de 

Congonhas/SP às 12h55min e chegada em Brasília/DF às 14h40min, 

conexão de 01h25min, com saída para Cuiabá/MT às 16h05min e chegada 

às 16h50min. A aeronave que realizaria o primeiro trecho sofreu atrasos, 

o que gerou a perda do voo de conexão, chegando com 6 horas de 

diferença do horário originalmente contratado. Assevera a Autora que os 

prepostos da Reclamada fizeram a confirmação que os passageiros do 

voo: 9012 seriam realocados pela Reclamada para o voo: 1456 que partiria 

de São Paulo/SP às 18h30min, ou seja, após uma longa espera de mais 4 

(quatro) horas, contudo, a aeronave somente decolou com destino a 

Brasília/DF às 19h08min. Como chegou ao seu destino final com várias 

horas de atraso, decorrente da falha na prestação de serviço da 

reclamada, requer indenização por danos morais. De outro lado, em 

contestação, a parte Reclamada alega que o cancelamento do embarque 

ocorreu devido à manutenção não programada na aeronave que faria o 

voo do autor, aduz que não cometeu qualquer ato ilícito indenizável. 

Assevera que o atraso decorrera das condições adversas do tráfego, 

sendo impossível a emissão de autorização pela Torre de comando 

enquanto o aeródromo não contar com as condições mínimas de exercício; 

Verifico que a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade 

das alegações e documentos juntados na inicial. Assim, o dano moral 

decorrente do atraso do voo é presumido, e a responsabilidade é do 

causador, pelo desconforto, aflição e transtornos causados ao 

passageiro que arcou com o pagamento daquele serviço, prestado de 

forma defeituosa. Nesse mesmo sentido corrobora a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL, DE SÃO PAULO PARA PORTO 

ALEGRE. ATRASO NO VOO POR PERÍODO SUPERIOR A QUATRO HORAS. 

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES 

AOS PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O CONSUMIDOR, DIANTE DA 

FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 4.000,00, A FIM DE 

ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005819743, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 16/12/2015) Essas premissas forçam reconhecer 

que a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a 

reclamada a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação 

válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Caso o requerido efetue o pagamento voluntário após o 

trânsito em julgado e havendo concordância expressa do autor, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MATOS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001204-81.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO MATOS TAVARES REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. 

Pois bem. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA proposta por FRANCISCO 

MATOS TAVARES em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A questionando o 

aumento das faturas de referência outubro e novembro de 2019, 

pretendendo liminarmente a abstenção do fornecimento de agua. 

Contestando a inicial, a empresa Reclamada suscita preliminar de 

incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de 

realização de perícia técnica. No mérito, alega que o débito é legítimo, que 

não há qualquer irregularidade no consumo apurado. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. A preliminar de 

incompetência dos juizados especiais não merece guarida, pois, a 

princípio, não vislumbra-se a necessidade de realização de perícia ou 

vistoria técnica, para o escorreito julgamento da ação. Rejeita-se a 

preliminar. No que tange ao mérito tem-se que razão assiste parcial a 

Autora. Da análise dos autos extrai-se que a questão central da 

controvérsia se limita a definição sobre eventual erro na apuração do 

débito faturado pela empresa Reclamada no imóvel do Reclamante, na 
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conta do mês de referência outubro e novembro de 2019. A parte 

Reclamante alega que não concorda com o respectivo valor já que está 

muito acima da média de consumo de sua unidade consumidora. Em plano 

oposto, a empresa Reclamada alega não existir qualquer irregularidade no 

relógio medidor, devendo manter o valor integral da fatura em discussão. 

Por simples análise da fatura objeto da lide, cita-se como exemplo que os 

dois meses anteriores foram totalmente desproporcionais, R$ 165,85 

relativo ao mês setembro de 2019 e R$ 211,87 ao mês de agosto de 2019. 

Desta feita, em que pesem os argumentos trazidos pela Reclamada, aliado 

ao fato de que a mesma afirma não haver qualquer irregularidade no 

medidor do autor, verifica-se que as faturas objeto da ação tiveram um 

aumento injustificado no consumo, devendo as mesmas serem 

refaturadas. De outra banda, a situação alegada pela parte autora não 

ultrapassou um inconveniente, sendo um transtorno ordinário, situação 

que não dá ensejo à indenização por danos morais. Vejamos o 

entendimento dos nossos tribunais: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EXCESSO DE BAGAGEM. COBRANÇA REGULAR. LIMITE NÃO 

OBSERVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE 

ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Narram os autores que contrataram viagem para Porto Seguro, através da 

requerida, em que o preço pago estaria incluído o transporte da bagagem. 

Aduzem que durante o embarque e no retorno tiveram que efetuar o 

pagamento de cobrança adicional no valor de R$ 320,00 referente ao 

excesso de bagagem. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3. 

Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, 

constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e 

fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Analisando o conjunto probatório coligido ao feito, 

verifica-se que os autores não comprovaram fato constitutivo de seus 

direitos, tendo em conta que não demonstraram que sua bagagem não 

tenha extrapolado o limite dado pela companhia aérea, ônus que lhes 

incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. Gize-se que, na época da 

viagem dos recorrentes, de praxe, cada passageiro tinha direito ao 

transporte de uma peça de... até 23 kg. 6. Alega a recorrida que, na 

ocasião da contratação, todas as informações referentes ao excesso de 

bagagem foram repassadas aos autores, sendo que os mesmos deveriam 

ter acessado as condições gerais do contrato, as quais estavam no site 

da agência de viagem. Assim, incabível a restituição do valor cobrado. 7. 

No que atine aos danos morais, entende-se que não restaram 

caracterizados, já que a autora não comprovou que tivesse tido abalo em 

algum dos atributos da sua personalidade, em função da situação 

vivenciada, tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de 

gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais. 8. Os 

fatos revelaram que houve transtornos inerentes à vida em sociedade, 

caracterizados, como tais, como dissabores da vida moderna. 9. Ademais, 

não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade 

punitiva, isso porque os danos morais têm cunho compensatório, não 

havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais. 10. 

Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007740905, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

29/11/2018). Desta forma, julgo improcedente o pedido de danos morais. 

Indefiro o pedido de revisão da Matrícula 20319-0, com a sua devida 

aferição no medidor e vistoria no local, posto que a aferição pela média é 

suficiente para constatar o valor devido. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: 1. DETERMINO que a 

Reclamada efetue o refaturamento nas faturas referentes aos meses 

outubro e novembro de 2019 com a media dos últimos doze meses; 2. 

Declaro a inexistência do débito no valor de R$ 580,05 e R$ 794,82, 

cobrado pela Reclamada; 3. CONFIRMO a tutela de urgência concedida. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013153-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OADI JOANA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013153-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: OADI JOANA DE JESUS REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. 

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por OADI JOANA DE JESUS 

em face OI. S.A Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA No caso, constata-se que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, consoante artigos 2º e 3ºdo CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão já foi deferida pela i. 

Magistrada, à oportunidade da análise da tutela antecipada, nos termos do 

artigo 6º, VIII. (Mov. 06) DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE Analisando o processo, sem preliminares a serem enfrentadas, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado, nos termos 

do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, uma vez que 

a contratação dos serviços adicionais seria demonstrada com prova 

predominantemente documental, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. Em 

síntese, alega a Autora que, consta negativação inserida pela requerida 

OI, do valor R$ 266,34(duzentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro 

centavos) com vencimento em 20/02/2018, referente ao contrato n. 

00000005051515726. Requereu ao final condenação a empresa requerida 

ao pagamento danos morais. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva, a Ré nega os fatos, e afirma que a cobrança seria lícita, em 

razão da contratação do serviço pela Autora, nº Contrato nº 5051515726, 

junto à requerida diversamente do afirmado por ela na inicial. Ademais, o 

terminal fora cancelado por inadimplência, eis que a parte autora não 

quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 266,34 (duzentos e 

duzentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) Assevera 

culpa exclusiva de um terceiro, a responsabilidade não pode ser carreada 

à empresa ré na forma pretendida pela parte autora. E a excludente de 

responsabilidade é expressamente prevista no Código de Defesa do 

Consumidor: Salienta que não houve falta de cuidado da Ré na 

contratação do serviço, posto que, em detalhada apuração junto ao seu 

sistema, não restou verificado qualquer tipo de contratação indevida com 

a parte Autora. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré 

seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato 

ilícito, dano e nexo causal. Neste processo específico, entendo que a Ré 

não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito da 

Autora, restando configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 

do C.C., por inserir no plano da Autora valores por serviços cuja 

contratação não foi demonstrada. Aliás, apesar da Ré mencionar que a 

regularidade dos valores, não trouxe qualquer prova que assim 

demonstrasse. Ressalta-se que, da defesa, extrai-se, na verdade, a 

configuração do ato ilícito, com a ausência de informações claras e 

precisas sobre o serviço prestado, causando confusão à consumidora, 

que passa a não ter mais certeza acerca do que, efetivamente, está 

sendo cobrado através SPC/SERASA. Salienta-se, ainda, que as TELAS 

SISTÊMICAS, são provas unilaterais, que não comprova a relação jurídica 

existente. Friso que o requerido não juntou o contrato para provar a 
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relação jurídica entre as partes. APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE 

DEFESA – REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da operadora 

requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, 

do CPC. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocor r ido ,  bem como i n i b i r  a  condu ta  abus i va . (N . U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) Esses 

comportamentos ferem os ditames do Código de Defesa do Consumidor, 

em especial, o artigo 6º, III e VI, e artigo 39, III e IV, sendo considerados, 

inclusive, como práticas abusivas. Por essas razões, OPINO por conhecer 

o ato ilícito da Ré, ao inserir valores/produtos/serviços nas faturas da 

Autora, sem o devido esclarecimento, o que fere toda a dinâmica do direito 

do consumidor. E, analisando o pleito pela reparação de danos morais, 

tem-se que o tumulto causado na linha da Autora, com cobranças e 

inserção de serviços sem a efetiva contratação, constitui falha na 

prestação do serviço, e atinge à sua intimidade, pois causa angústia que 

ultrapassa a esfera do mero dissabor. Principalmente se considerarmos 

que a Autora tentou cancelar os aludidos serviços, e não obteve um 

atendimento qualitativo por parte da Ré, sendo necessário o ingresso da 

presente demanda. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência 

pátria recente: Serviço de Telefonia - cobrança indevida de serviço não 

comprovadamente solicitado ou prestado ao consumidor – Inversão do 

ônus da prova – Dano moral configurado – Recurso não provido. 

(OLIVEIRA, Rodrigo Augusto de. Recurso inominado n. 

00000840-07.2017.8.26.0554. J. em 05 Dez. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 09 Jan. 2018.) Nesses moldes, tem-se que o 

dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. P. 71.), está fartamente demonstrado, pois, não 

fosse a conduta ilícita da Ré, com a cobrança indevida de serviços não 

contratados, os danos não teriam se concretizado. No que tange ao 

quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para 

a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na 

proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais). DISPOSITIVO: ANTE AO 

EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC para declarar a inexistência do débito e 

CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais à 

Autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente 

(INPC) a partir sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% a partir do 

evento danoso. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, caso o demandado realize o pagamento voluntário e o 

suplicante manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002186-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002186-95.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EUNICE MARIA DE SOUZA REQUERIDO: SABEMI 

SEGURADORA S.A Vistos etc, Conforme inteligência do artigo 38, da Lei 

nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Cuida-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO proposta por EUNICE MARIA DE SOUSA em face de SABEMI 

SEGURADORA S/A diante de suposto lançamento indevido em sua conta. 

Fundamento e decido. Aduz a parte reclamante que não manteve relação 

jurídica com a parte reclamada, portanto, a cobrança é indevida. Por outro 

lado, o demandado anexa aos autos cópia de documentos de negociação 

com a requerente, com assinatura exarada supostamente pela mesma. 

Insta pontuar, que a defesa acostou contrato e que existem diferenças 

visuais da assinatura dos referidos documentos acostados à defesa, 

comparada aos documentos pessoais e demais documentos juntados a 

exordial. No caso, de um lado a parte reclamante alega não possuir 

relação jurídica com o reclamado, que, por sua vez, anexa cópia de 

contrato, com suposta assinatura da reclamante, o que demonstra a 

necessidade de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da 

assinatura da parte autora. A competência do juízo é um dos 

pressupostos processuais, a ser observado por se tratar de princípio de 

ordem pública. Assim, o magistrado tem a obrigação de analisar se estão 

presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do 

juízo. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e 

se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, declaro a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 
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nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013166-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA MARINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013166-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HERICA MARINA DE JESUS REQUERIDO: OI S/A CUIABÁ, 6 

de abril de 2020. Vistos etc. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por HERICA MARINA DE JESUS em face OI. S.A Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, constata-se 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

consoante artigos 2º e 3ºdo CDC, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Analisando o 

processo, sem preliminares a serem enfrentadas, verifico que se encontra 

apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, 

inclusive a audiência de instrução, uma vez que a contratação dos 

serviços adicionais seria demonstrada com prova predominantemente 

documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. Em síntese, alega a Autora 

que, consta negativação inserida pela requerida OI, do valor R$ 

205,55(duzentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) com 

vencimento em 26/10/2018, referente ao contrato n. 

000000050514364605. Requereu ao final condenação a empresa 

requerida ao pagamento danos morais. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em 

defesa tempestiva, a Ré nega os fatos, e afirma que a cobrança seria 

lícita, em razão da contratação do serviço pela Autora, Contrato nº 

5054364605, junto à requerida diversamente do afirmado por ela na inicial. 

Ademais, o terminal fora cancelado por inadimplência, eis que a parte 

autora não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 205,55 

(duzentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Assevera culpa 

exclusiva de um terceiro, a responsabilidade não pode ser carreada à 

empresa ré na forma pretendida pela parte autora. E a excludente de 

responsabilidade é expressamente prevista no Código de Defesa do 

Consumidor: Salienta que não houve falta de cuidado da Ré na 

contratação do serviço, posto que, em detalhada apuração junto ao seu 

sistema, não restou verificado qualquer tipo de contratação indevida com 

a parte Autora. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL A pretensão 

da parte autora se refere à declaração da inexistência de débito, bem 

como de negativação indevida, alegando que não efetuou nenhum 

contrato com a demandada, motivo pelo qual requer pagamento de 

indenização por danos morais. Por sua vez, a demandada anexa aos 

autos, a fim de comprovar a existência da relação jurídica, telas sistêmicas 

, todavia tal conteúdo comprobatório mostra-se escasso, uma vez que a 

Reclamada não colaciona nenhum outro documento que comprove o 

vínculo jurídico. Ora, por mais que seja admissível a comprovação de 

contratação, realizada através de telas sistêmicas , há a necessidade da 

juntada de outros elementos que dê sustentabilidade à alegação de 

contratação. Contudo, no caso dos autos, a empresa demandada não traz 

sequer histórico de ligações, sendo deficiente o conjunto probatório, o 

qual não é suficiente para comprovar a relação jurídica e 

consequentemente o débito; Para que a Ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Neste processo específico, entendo que a Ré não demonstrou 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito da Autora, restando 

configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., por inserir 

no plano da Autora valores por serviços cuja contratação não foi 

demonstrada. Aliás, apesar da Ré mencionar que a regularidade dos 

valores, não trouxe qualquer prova que assim demonstrasse. Ressalta-se 

que, da defesa, extrai-se, na verdade, a configuração do ato ilícito, com a 

ausência de informações claras e precisas sobre o serviço prestado, 

causando confusão à consumidora, que passa a não ter mais certeza 

acerca do que, efetivamente, está sendo cobrado através SPC/SERASA. 

Salienta-se, ainda, que as TELAS SISTÊMICAS, são provas unilaterais, que 

não comprova a relação jurídica existente. Friso que a parte requerida 

deixou de juntar o contrato assinado pelo autor para demonstrar a 

regularidade da cobrança. Nesse sentido: APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE 

TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO 

- RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter contratado os 

serviços da operadora requerida, a esta incumbe comprovar a existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como 

preceitua o art. 373, II, do CPC. O “print” de tela sistêmica colacionada não 

é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva 

prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de 

danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O 

valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.(N.U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) Esses 

comportamentos ferem os ditames do Código de Defesa do Consumidor, 

em especial, o artigo 6º, III e VI, e artigo 39, III e IV, sendo considerados, 

inclusive, como práticas abusivas. Por essas razões, OPINO por conhecer 

o ato ilícito da Ré, ao inserir valores/produtos/serviços nas faturas da 

Autora, sem o devido esclarecimento, o que fere toda a dinâmica do direito 

do consumidor. E, analisando o pleito pela reparação de danos morais, 

tem-se que o tumulto causado na linha da Autora, com cobranças e 

inserção de serviços sem a efetiva contratação, constitui falha na 

prestação do serviço, e atinge à sua intimidade, pois causa angústia que 

ultrapassa a esfera do mero dissabor. Principalmente se considerarmos 

que a Autora tentou cancelar os aludidos serviços, e não obteve um 

atendimento qualitativo por parte da Ré, sendo necessário o ingresso da 

presente demanda. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência 

pátria recente: Serviço de Telefonia - cobrança indevida de serviço não 

comprovadamente solicitado ou prestado ao consumidor – Inversão do 

ônus da prova – Dano moral configurado – Recurso não provido. 

(OLIVEIRA, Rodrigo Augusto de. Recurso inominado n. 

00000840-07.2017.8.26.0554. J. em 05 Dez. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 09 Jan. 2018.) Nesses moldes, tem-se que o 

dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. P. 71.), está fartamente demonstrado, pois, não 

fosse a conduta ilícita da Ré, com a cobrança indevida de serviços não 

contratados, os danos não teriam se concretizado. No que tange ao 

quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para 

a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 
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amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na 

proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais). DISPOSITIVO: ANTE AO 

EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC para DECLARAR a inexistência do débito e 

CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais à 

Autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente 

(INPC) a partir sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% desde o 

evento danoso. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995.A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, caso o suplicado realize o pagamento voluntário e o 

demandante manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-22.2020.8.11.0001
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WILLI NELSON PEREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002165-22.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILLI NELSON PEREIRA RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Trata-se AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por WILLI NELSON PEREIRA RIBEIRO em face de TELEFÔNICA 

S/A. DAS PRELIMINARES – DA INÉPCIA De início, a requerida arguiu 

preliminar do indeferimento da petição inicial, por entender a parte autora 

não comprovou ser domiciliada no endereço indicado. Em análise, decido 

por AFASTAR a preliminar requerida, visto que autor declara residência, 

verifico princípio da boa fé nos documentos acostado pelo autor. DA 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA 

AÇÃO. Em defesa tempestiva, a requerida questiona os comprovantes de 

negativação apresentados pelo Autor à inicial. No que tange ao 

comprovante de negativação, observa-se que o mesmo foi expedido pelo 

SERASA EXPERIAN, e que a Ré não apresentou qualquer contraprova que 

o desconstituísse, razão pela qual ACOLHO por aceitá-lo para todos os 

fins processuais. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Por fim, a requerida 

arguiu preliminar da falta de interesse de agir, em razão da ausência dos 

elementos necessários para o ajuizamento da ação pelo autor. Em análise, 

o autor alega está inscrito no cadastro de proteção ao crédito 

indevidamente, onde acosta nos autos o extrato da negativação, 

consultado pela empresa BOA VISTA SERVIÇOS, desta forma AFASTO a 

preliminar requerida, visto que o documento acostado nos autos é 

suficiente para propositura da ação. O autor afirma que vem sofrendo 

cobranças indevidas por parte da empresa reclamada, referente ao débito 

R$ 252,45 (duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco 

centavos) incluso na data 11/12/2015, contrato n° 0250285891. O que 

resultou na indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes 

do SPC/SERASA, apontado pela requerida, nos órgãos de proteção ao 

crédito. Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. O 

requerido apresentou contestação arguindo, que consta nos sistemas da 

empresa ré que a parte autora contratou os serviços de telefonia móvel 

referente à linha pós paga (65) 99816-7132, vinculada à conta número 

0250285891. Tendo em vista a comprovada inadimplência da parte autora, 

o serviço contratado foi bloqueado e posteriormente cancelado. O 

requente tempestivamente impugnou a defesa arguida, e requereu a 

procedência dos pedidos na inicial. É o breve Relato. Fundamento e 

Decido. Compulsando os autos, constato que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. DO MÉRITO No caso, o objeto da 

lide se trata negativação indevida, referente aos débitos, todavia a Autora 

desconhece tais débitos. A requerente pleiteou pela inversão do ônus da 

prova. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso 

VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais 

sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação a requerida, sendo imprescindível a inversão para 

possibilitar a igualdade entre as partes. Assim, o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Nota-se que a 

requerida apenas afirma a regularidade dos débitos, contudo deixou de 

comprovar o fato. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão 

o princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt 

(nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa). É inafastável a 

conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido 

no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela logística da 

responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. Assim, os elementos probatórios constantes nos 

autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança e da negativação; ou seja, 

a requerida não trouxe aos autos contrato; notificação ou qualquer outro 

documento que comprovasse origem da inadimplência da autora; A 

reclamada limitou-se em juntar apenas Relatório de Chamadas e TELAS 

SISTÊMICAS, expedidas de forma unilateral, que não possuem o condão 

de comprovar a veracidade dos do débito alegado. O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da autora é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a 

inexigibilidade do débito atribuído à parte promovente, é medida que se 

impõe. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida incluída em 

data, tendo em vista que não há nos autos nenhum documento ou contrato 

assinado pela parte autora. Posto isso, não há dúvida da irregularidade 

praticada pelo requerido, quanto negativações aqui debatidas; Nesse 

sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – 

REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da operadora 

requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, 

do CPC. O “ print ” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocor r ido ,  bem como i n i b i r  a  condu ta  abus i va . (N . U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E RELATÓRIO DE CHAMADAS 

INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 
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CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e o relatório de chamadas 

juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a 

contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que 

devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros 

elementos de prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a 

juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por 

meio de provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de 

computador interno. Não restando comprovada a contratação e a origem 

do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a 

restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e não o 

consumidor suportar os riscos do negócio. A inscrição indevida do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia, sendo a inscrição 

discutida a única registrada. O valor da indenização por dano moral deve 

ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1000814-50.2018.8.11.0044, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019). Quanto ao Dano Moral, 

diferente do alegado pela parte autora verifica que há negativação 

preexistente no extrato apresentado SPC/SERASA, pela empresa (NOVO 

MUNDO) em data 01/02/2015, que não estão sendo discutidas 

judicialmente, JÁ QUE NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE QUE TENHA 

HAVIDO DISTRIBUIÇÃO DE OUTRO PROCESSO NESSE SENTIDO, não 

havendo assim que se falar em indenização por danos morais, diante da 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pesem às razões expostas pela parte autora, 

é certo que possui outra negativação preexistente, fato este que 

inviabiliza a indenização por danos morais. Neste sentido, já se manifestou 

a Segunda Turma do E. STJ em recente julgamento de Tema de Recursos 

Repetitivos (Tema 922, REsp 1386424): “A anotação indevida realizada 

por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo 

tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não gera 

indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido ao indivíduo 

o direito ao pedido de cancelamento da negativação.” DISPOSITIVO: ANTE 

O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial para o fim de tão-somente ANULAR a inexistência de débitos 

referente à dívida em litígio, determinando a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros de inadimplentes referente ao valor R$ 252,45 

(duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) incluso 

na data 11/12/2015, contrato n° 0250285891 Quanto ao DANO MORAL, 

Julgo Improcedente, ante a incidência da súmula 385 STJ. REJEITO as 

preliminares arguida pela requerida. Deixo de condenar a parte reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para 

apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002179-06.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALIRIO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A CUIABÁ, 9 de abril de 2020. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por ALIRIIO FERREIRA DA 

SILVA, em face de BANCO IBI S/A – BANCO MÚLTIPLO. DAS 

PRELIMINARES – DA NECESSIDADE DO EXAME GRAFOTÉCNICO. De início, 

a requerida arguiu preliminar da necessidade do exame grafotécnico, por 

entender que a parte autora alega desconhecer o contrato que resultou na 

negativação em questão. Em análise, decido por AFASTAR a preliminar 

com fundamento que as assinaturas acostadas nos autos são similares, 

desta forma é desnecessário a produção da prova pericial. DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Em defesa tempestiva, a requerida arguiu a 

preliminar de falta de interesse de agir, por entender que a parte autora 

não comprovou ou demonstrou a pretensão deduzida em face da ré. Em 

análise, decido por AFASTAR a preliminar, com fundamento que a autor 

alegou negativação indevida, acostou nos autos o comprovante do 

Serasa, desta forma verifico que o documento acostado nos autos é 

suficiente para propositura da ação. DO DOCUMENTO UNILATERAL. Em 

defesa tempestiva, a requerida em defesa arguiu preliminar sobre a 

idoneidade do comprovante de negativação acostado aos autos pelo 

requerente. Em análise, AFASTO a preliminar, verifico que o mesmo foi 

expedido pelo BOA VISTA SCPC, e que a Ré não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse, razão pela qual ACOLHO por aceitá-lo 

para todos os fins processuais. DA AUSENCIA DE COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Por fim, a requerida arguiu preliminar da ausência do 

comprovante de endereço, por entender que a parte autora não 

comprovou ser domiciliada no endereço indicado. Em análise, decido por 

AFASTAR a preliminar requerida, visto que verifico veracidade nos 

documentos acostado pelo autor. O requerente alega que teve 

indevidamente seu nome inscrito aos órgãos de proteção ao crédito, as 

seguintes ocorrências sendo em 13/02/2017 no valor de R$ 789,19 

(setecentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos). Ressalta que 

não reconhece tal débito, bem como que não consumiu os serviços 

cobrados pela requerida. Ofertada conciliação, restou infrutífera. A 

requerida em defesa tempestiva, arguiu que a parte autora assinou um 

TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO, tendo sido emitido uma via 

em 17/08/2016, bandeira COMPCARD MASTERCARD NACIONAL e 

pagamentos através da emissão de faturas. Tendo em vista que o autor 

deixou de efetuar os pagamentos das faturas, houve um acúmulo de saldo 

devedor, o que culminou na negativação de seu nome. O requerente não 

impugnou a defesa arguida pela requerida Pois Bem, Fundamento. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que não 

reconhece os débitos oriundos da contratação. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Assim, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 
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entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser afastada a responsabilidade se provar o réu que 

não ocorreu o defeito do serviço ou que a culpa pela ocorrência desta é 

exclusivamente do consumidor. Neste contexto, caberia à Requerida 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria 

PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A REQUERIDA 

JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES, o 

que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do disposto 

no artigo 373, II, CPC. A reclamada apresentou nos autos proposta de 

adesão devidamente assinado em 17/08/2016, cópia de RG e CPF, e fatura 

em aberto, débito que ensejou a negativação controvertida. Neste ponto, 

em casos semelhantes, tem decidido a jurisprudência: E M E N T A: 

RECURSO INOMINADO. BANCO . NEGATIVAÇÃO DO NOME DA 

CONSUMIDORA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL 

POSSIBILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO E FATURAS DO CARTÃO DE 

CRÉDITO COM O REGISTRO DE VÁRIAS COMPRAS E PAGAMENTOS 

EFETIVADOS. AUSENCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME 

CONSUNIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO 

REGUAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A 

juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado 

o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp 

nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). Se 

com as razões recursais o Reclamado carreou aos autos, cópias de 

contrato de adesão firmado pela consumidora e ainda de faturas de cartão 

de crédito com o registro de várias compras realizadas e pagamentos 

efetivados, documentos esses que foram submetidos ao crivo do 

contraditório, porém, não foram refutados, o reconhecimento da existência 

de relação jurídica entre as partes, bem como da origem e licitude do 

débito questionado é medida que se impõe. Recurso provido. (N.U 

1003568-20.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2019, Publicado no DJE 

11/11/2019). E M E N T A: RECURSO INOMINADO. BANCO . 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS 

NA FASE RECURSAL POSSIBILIDADE. DOCUMENTO DE IDENTIDADE, 

CONTRATO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA 

CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME CONSUNIDOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGUAR DE DIREITO. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A juntada de documentos com a 

apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a 

má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora 

Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). Se junto com as razões 

recursais o Reclamado carreou aos autos, cópia do contrato de adesão 

firmado entre as partes, documentos esses que foram submetidos ao 

crivo do contraditório, porém, não foram refutados pelo Autor, o 

reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes, bem 

como da origem e licitude do débito questionado é medida que se impõe. 

Recurso provido. (N.U 1000359-33.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, 

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 

30/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019). Friso que restou comprovado 

pela documentação anexa à contestação que a parte Autora realizou 

regular contratação, saldo devedor. Esse fato ensejou a pendência atual, 

que foi devidamente cobrada, nos termos da legislação vigente. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, assim como a parte autora não demonstrou o 

pagamento das parcelas da compra a crédito que deram ensejo à 

negativação pela reclamada. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. DA 

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Analisando as provas trazidas pela parte autora e 

as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má 

fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, DEFIRO a CONDENAÇÃO do Autor por litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, 

multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do 

CPC. REJEITO todas as preliminares arguidas pela requerida. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

6º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerente realize o pagamento 

voluntário e o demandado manifeste concordância, defiro o pedido de 

expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002006-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002006-79.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEX FERREIRA DE AMORIM REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da demanda. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALEX FERREIRA DE 

AMORIM em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Afasto a preliminar 

suscitada pelo Requerido, tendo em vista que ausentes os requisitos 

ensejadores e ainda porque não possui amparo legal.. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Inicialmente 

é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito. Ocorre que a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 
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qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. Registro que o 

requerido não comprovou a relação jurídica.Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Em que pese exista outra 

negativação em nome do autor, verifico que não se aplica ao caso a 

Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação posterior a que está sendo 

discutida nestes autos e da qual não houve demonstração de que estaria 

sendo questionada judicialmente. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO 

CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida 

na inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora 

do cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da 

parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio e ainda, a título de 

danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento da negativação e correção monetária a partir desta data (súmula 

362 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995 Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize 

o pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010984-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO MATIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010984-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AGOSTINHO MATIAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS proposta por 

AGOSTINHO MATIAS DE OLIVEIRA contra BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A De início, A parte Reclamada juntamente com a contestação traz aos 

autos GRAVAÇÃO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO – MP3(VIA CALL 

CENTER), onde consta conformação de dados pessoais parte autora, 

através do qual teria havido a contratado serviços com a parte reclamada. 

ACOLHO prova produzida; ante as provas trazidas autos são suficientes 

ao julgamento da lide e formação de convicção deste juízo, sem 

necessidade dilação probatória; Superada essa nuance, verifico que se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 

do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma 

legal. DA ANÁLISE DO MÉRITO DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado 

ao caso os ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos 

termos do artigo 6º, VIII. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL O Autor alega desconhecer a 

origem do débitono valor de R$ 512,12 (Quinhentos e doze reais e doze 

centavos), supostamente vencida em 28/12/2015, referente ao suposto 
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contrato n.º MP709766005399944066 e negativado em 23/01/2016,; e a 

condenação da Ré ao pagamento de indenização por supostos danos 

morais sofridos. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. A parte ré, em contestação, 

logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança ; celebrou contrato 

com a Ré, utilizando regularmente dos serviços fornecidos através do 

acesso telefônico linha (65)99612-0219, que a parte autora é titular cartão 

de crédito sob contrato nº 66005399944066 contratado via telemarketing, 

cujo áudio da contratação segue anexo à presente peça de bloqueio., 

cadastrado em seu nome e endereço, conforme gravação telefônica, e 

faturas. A requerida colaciona AUDIO MP3 com gravação CALL CENTER, 

ofertando plano serviços; 00:40 – Autor afirma que lembra da proposta 

oferecida anteriormente 01:30 – Autor confirma interesse na realização do 

contrato de cartão de crédito 01:45 – Informa endereço 02:20 – Confirma 

todos os dados indicados pelo operador 04:10 – Solicita cartão adicional 

para esposa 07:00 – Confirma todos os dados informados 08:00 – Nova 

confirmação dos dados em auditoria da contratação 09:35 – Finalmente 

confirma a contratação em auditoria. No aúdio há confirmação dos dados 

pessoais do autor, nome completo, cidade e estado onde reside, Data 

nascimento, número da CTPS, nome da sua mãe, da esposa, do endereço 

onde reside; Aduz, conforme faturas trazidas pela requerida há EXTENSO 

consumo do CARTÃO, o que por si só indica uso regular do terminal e 

descaracteriza a fraude alegada, o que pode ser no relatório de 

chamadas, histórico de faturas pagas; E, após a contestação, o Autor não 

impugna conforme certidão Decorrido prazo de AGOSTINHO MATIAS DE 

OLIVEIRA em 25/11/2019. Assim, os elementos probatórios constantes 

nos autos, demonstram a relação jurídica existente, origem e legitimidade 

da cobrança e da negativação, indicam que existiu e foi válido o negócio 

jurídico entre as partes. A Parte Autora deixou de efetuar o pagamento 

das faturas, o que ocasionou o cadastro no sistema interno da Ré, e em 

razão da comprovada inadimplência da parte autora, após ter suas 

funcionalidades bloqueadas e desligadas; Destaco que a Ré, em defesa 

tempestiva, alega inexistência dos danos morais, bem como pontua a 

legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos autos AÚDIO 

MP3, com confirmação documentos da autora que comprovam o vínculo 

contratual,. Consequentemente, a Ré cumpriu o ônus probatório do artigo 

373, II do CPC. Em casos semelhantes, já decidiu o Turma Recursal de 

nosso estado: E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO COMPROVANDO A RELAÇÃO 

CONTRATUAL APRESENTADO NA DEFESA - INSCRIÇÃO EM SERASA 

LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 

- DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO - INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.1- Comprovada a CONTRATAÇÃO dos serviços mediante 

apresentação de gravação em MP3, pela parte recorrida, resta 

demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a 

cobrança questionada na inicial. 2-Não pratica ato ilícito a empresa que, 

verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos 

órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.3- 

Não havendo fraude na CONTRATAÇÃO dos serviços, não há que se 

falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do 

d é b i t o . 4 -  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  i m p r o v i d o . ( N . U 

1000328-38.2017.8.11.0032, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no 

DJE 28/03/2019) RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 1.584,83 (um mil e 

quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – RECONHECE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Alega a parte 

Reclamante que não reconhece a origem do débito imposto em seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não utilizou os 

serviços da Reclamada. 2. Contudo, de análise dos autos, nota-se que a 

legalidade do débito restou comprovada, notadamente quando foram 

apresentadas na contestação, realização de pagamentos de faturas, 

gravação de áudio em que a recorrida procura a reclamada a fim de 

parcelar seus débitos e faturas em nome da parte Recorrida, o que 

evidencia regular contratação e utilização dos serviços inicialmente 

negados. 3. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito 

da Recorrente, uma vez que devido o débito ante a ausência de 

comprovação de pagamento. 4. Deste modo, não há que se falar em 

negativação indevida, tampouco em dano moral. 5. Sentença reformada 

para reconhecer a improcedência do pedido. Recurso conhecido e 

provido. (CENI, Patrícia. Recurso inominado n. 781306220168110001/2018. 

J. em 03 Abr. 2018. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 23 Ago. 2018) 

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de 

gravação em MP3, pela parte requerida, resta demonstrada a relação 

jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na 

inicial. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento 

da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito, agindo no exercício regular do direito. Não havendo fraude na 

contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano 

moral e declaração de inexistência do débito; Consigno que autor deixou 

de impugnar, as provas produzidas, tipo áudio MP3, bem como 

confirmação de dados do autor; Pois bem. Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Assim, do contexto probatório apresentado aos 

autos, tem-se que, apesar da negativação dos dados do Autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, ser fato incontroverso nos autos, somente 

representa um exercício regular de direito por parte da Ré, e não configura 

ato ilícito, consoante lhe assegura o artigo 188, I do C.C. 

Consequentemente, ausente um dos requisitos da responsabilidade civil 

(Ato ilícito), não há que se falar em indenização, posto que restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, 

o Autor contratou os serviços da Ré, sendo a negativação devida, 

principalmente quando o Autor não demonstrou o pagamento do valor 

negativado. Logo, a Ré apresentou argumentos que desconstituem, 

modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor. Por essas razões, 

não há que se falar em declaração de inexistência de débito, sequer 

indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados pelo Autor nesse sentido. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta clara a 

alteração dos fatos, já que o Autor tenta indicar a inexistência de vínculo e 

débito devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DISPOSITIVO: ISSO POSTO, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial quanto à declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO do 

Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do 

CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC. À consideração do 

Excelentíssimo Juíz de Direito do 6º Juizado para apreciação e 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Caso o autor 

efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e havendo 

concordância expressa do requerido, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 

9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001626-56.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAX DIEGO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por MAX DIEGO 

FERREIRA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO SA onde alega o 

Reclamante que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi 

surpreendida pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao 

crédito por dívida que desconhece. Em contestação, alegam a Reclamada 

que houve regular contratação dos serviços, bem como que não houve 

dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não 

teria provado tal dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. Rejeito a 

preliminar suscitada pela Reclamada, primeiro porque o extrato oficial não 

é documento essencial à propositura da ação. Ademais, inexiste 

documento hábil para ilidir o extrato junto ao feito. O requerente pleiteou 

pela inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ressalto que o deferimento do pedido 

de inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento 

da matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Ainda sob a 

égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA 

DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese alegue que o débito é 

legítimo, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

Neste sentido : EMENTARECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO 

? PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA ? DESCONTO 

INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS ? ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO 

CONTRATADOS ? ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

? AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO ? INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA ? TELAS UNILATERAIS INSUFICIENTES ? ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO ? DANO MORAL CONFIGURADO ? FIXAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL ? SENTENÇA MANTIDA ? 

RECURSO DESPROVIDO.Nos termos do artigo 17 do Código de Processo 

Civil para postular ou ser demandado em juízo é necessário que haja 

legitimidade.A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de 

direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele 

que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o 

autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.Diante da comprovação de 

que os descontos em folha de pagamento se deram, também, por parte do 

Recorrente inegável sua legitimidade passiva, ainda mais porque 

prevalece a responsabilidade objetiva e solidária dos que integram o 

mesmo grupo econômico.Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o 

respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.A contratação, 

quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do 

áudio oriundo de ?call center? e, no caso, não houve a juntada de 

qualquer documento que comprove a existência de relação jurídica entre 

as partes, de modo que os descontos no benefício do INSS devem ser 

restituídos e o dano moral ser indenizado.O valor da indenização por dano 

moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade assim como o 

dano material comprovadamente sofrido.Sentença mantida.Recurso 

desprovido. (N.U 1002816-24.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no 

DJE 01/08/2019) Ademais, a requerida não trouxe aos autos documentos 

que comprovem que os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, 

apenas imagens de telas sistêmicas e faturas sem assinatura que não 

provam que a Autora teria solicitado e usufruído do serviço. Portanto, 

tem-se que a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório. Logo, a 

declaração de inexistência de débito é medida que se impõe. O art. 186 do 

CC dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela Ré, 

surge o seu dever de indenizar. Nada obstante, o dano moral nas 

circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com reiterada 

jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, bastando a 

demonstração do fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da 

medição do mal causado por técnica ou meio de prova do sofrimento. No 

caso dos autos o dano moral subsiste pela simples ofensa dirigida a 

outrem e pela mera violação do seu direito de permanecer com o nome 

desprovido de máculas, o que torna desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo sofrido, conforme orienta o seguinte julgado: O 

dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como 

ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, 

sendo o bastante para justificar a indenização?. (TJPR 4ª C. AP. Rel. 

Wilson Reback ? RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 

493). Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, 

na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a 

melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 
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bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para determinar a 

exclusão do nome da parte autora do rol de mal pagadores, bem como 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da negativação e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ), e 

assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize 

o pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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Processo Número: 1001339-93.2020.8.11.0001
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001339-93.2020.8.11.0001. 

AUTOR: FERNANDA CAMPOS DA ROCHA REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por FERNANDA 

CAMPOS DA ROCHA em face de TELEFONICA BRASIL S.A onde alega o 

Reclamante que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi 

surpreendida pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao 

crédito por dívida que desconhece. Em contestação, alegam a Reclamada 

que houve regular contratação dos serviços, bem como que não houve 

dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não 

teria provado tal dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. Rejeito a 

preliminar suscitada pela Reclamada, primeiro porque o extrato oficial não 

é documento essencial à propositura da ação. Ademais, inexiste 

documento hábil para ilidir o extrato junto ao feito. O requerente pleiteou 

pela inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ressalto que o deferimento do pedido 

de inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento 

da matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Ainda sob a 

égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA 

DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese alegue que o débito é 

legítimo, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

Neste sentido : EMENTARECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO 

? PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA ? DESCONTO 

INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS ? ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO 

CONTRATADOS ? ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

? AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO ? INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA ? TELAS UNILATERAIS INSUFICIENTES ? ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO ? DANO MORAL CONFIGURADO ? FIXAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL ? SENTENÇA MANTIDA ? 

RECURSO DESPROVIDO.Nos termos do artigo 17 do Código de Processo 

Civil para postular ou ser demandado em juízo é necessário que haja 

legitimidade.A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de 

direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele 

que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o 

autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.Diante da comprovação de 

que os descontos em folha de pagamento se deram, também, por parte do 

Recorrente inegável sua legitimidade passiva, ainda mais porque 

prevalece a responsabilidade objetiva e solidária dos que integram o 

mesmo grupo econômico.Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o 

respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.A contratação, 

quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do 

áudio oriundo de ?call center? e, no caso, não houve a juntada de 

qualquer documento que comprove a existência de relação jurídica entre 

as partes, de modo que os descontos no benefício do INSS devem ser 

restituídos e o dano moral ser indenizado.O valor da indenização por dano 

moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade assim como o 

dano material comprovadamente sofrido.Sentença mantida.Recurso 

desprovido. (N.U 1002816-24.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no 

DJE 01/08/2019) Ademais, a requerida não trouxe aos autos documentos 

que comprovem que os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, 

apenas imagens de telas sistêmicas e faturas sem assinatura que não 

provam que a parte Autora teria solicitado e usufruído do serviço. 

Portanto, tem-se que a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório. 
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Logo, a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe. O art. 

186 do CC dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do 

mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito 

cometido pela Ré, surge o seu dever de indenizar. Nada obstante, o dano 

moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com 

reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, 

bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. No caso dos autos o dano moral subsiste pela simples 

ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito de 

permanecer com o nome desprovido de máculas, o que torna 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, conforme 

orienta o seguinte julgado: O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização?. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback ? RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho 

outro não há senão o da procedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial 

para determinar a exclusão do nome da parte autora do rol de mal 

pagadores, bem como DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio, e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

da negativação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 

362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE 

SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, caso o 

requerido realize o pagamento voluntário e o demandante manifeste 

concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. Publique-se PJE. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001344-18.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ELIANE PEREIRA DE MELO REU: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta ELIANE 

PEREIRA DE MELO em desfavor de MATOS COMÉRCIO DE PERFUMES E 

COSMÉTICOS LTDA. Consigno que o processo tramitou regularmente, com 

estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto para julgamento. Primeiramente indefiro o pedido 

de designação de Audiência de Instrução, tendo em vista que os 

documentos acostados aos autos são suficientes ao deslinde do feito. De 

igual forma, rejeito a preliminar ausência de interesse de agir, visto que 

desnecessário o requerimento prévio na via administrativa para o 

exercício do direito constitucional de ação, tendo em vista o princípio ou 

direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, conforme o artigo 5º, 

XXXXV, da Constituição Federal. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Em síntese, sustenta a parte reclamante que seu nome foi 

indevidamente negativado no Serasa pela empresa reclamada, posto que 

jamais manteve relação jurídica que justifique referido ato. Requer a 

declaração de inexigibilidade do débito e reparação pelo dano 

extrapatrimonial. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que não reconhece os débitos 

oriundos da ou negativação. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

satisfatoriamente impugnados pela parte autora. Em defesa a Reclamada 

demonstrou que a reclamante recebeu os produtos da Ré, sendo que o 

comprovante fora devidamente assinado pela parte autora, gerando 

débitos que jamais foram quitados pela parte autora e que deram ensejo à 

negativação de seu nome. Ademais, desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 
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apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso, e a 

autora não impugnou a assinatura. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. No que 

tange ao pedido contraposto de condenação do requerente ao pagamento 

no valor de R$ 442,50 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta 

centavos), uma vez que demonstrada a regularidade da cobrança. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido contraposto para 

condenar o requerente ao pagamento no valor de R$ 442,50 

(quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC a partir do vencimento do débito. RECONHEÇO litigância de má-fé 

e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 

9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerente realize o pagamento 

voluntário e o demandado manifeste concordância, defiro o pedido de 

expedição de alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011550-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CESAR AUGUSTO DA COSTA MARQUES REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CUIABÁ, 3 de abril de 2020. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES proposta por CESAR AUGUSTO DA 

COSTA MARQUES contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. De início, A 

parte Reclamada juntamente com a contestação traz aos autos 

GRAVAÇÃO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO – MP3(VIA CALL CENTER), 

onde consta conformação de dados pessoais parte autora, através do 

qual teria havido a contratado serviços com a parte reclamada. ACOLHO 

prova produzida; ante as provas trazidas autos são suficientes ao 

julgamento da lide e formação de convicção deste juízo, sem necessidade 

dilação probatória; Superada essa nuance, verifico que se encontra apto 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para 

o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive 

a audiência de instrução, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA ANÁLISE DO 

MÉRITO DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO É oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 6º, VIII. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O Autor alega desconhecer a origem do débito 

no valor de R$ 960,45, tendo como credor a empresa Requerida BANCO 

SANTANDER S.A negativado em 04/06/2019; e a condenação da Ré ao 

pagamento de indenização por supostos danos morais sofridos. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. A parte ré, em contestação, logrou êxito em 

demonstrar a legitimidade da cobrança ; celebrou contrato com a Ré; 

autora é titular cartão de crédito sob contrato nº 660066369050, foram 

emitidas 36 faturas de cobrança com pagamentos espontâneos parciais e 

integrais. Ressalta-se que a contratação foi realizada via telemarketing, 

cujo áudio segue anexo à presente peça de bloqueio. Registre-se que as 

faturas emitidas possuem endereço de cobrança no mesmo local usado 

do comprovante de residência juntado pelo autor: Fatura: Comprovante de 

residência contratado via telemarketing, cujo áudio da contratação segue 

anexo à presente peça de bloqueio., cadastrado em seu nome e 

endereço, conforme gravação telefônica, e faturas. A requerida colaciona 

AUDIO MP3 com gravação CALL CENTER, ofertando plano serviços; 

transcrição do áudio: 01:30 cliente começa a informar dados para o 

preenchimento da proposta. 12:53 cliente confirma a contratação do 

seguro básico. 13:30 confirma contratação do cartão junto ao controle de 

qualidade. No aúdio há confirmação dos dados pessoais do autor, nome 

completo, cidade e estado onde reside, confirma CPF, profissão 

Autônomo; parcelamento do cartão, do endereço onde reside (Rua 11, 

quadra 17, Bairro CPA III, casa 16, Cuiabá), Estado de origem Mato 

Grosso, natural de Cuiabá, CEP 78058 -354, Cel, 65 -9239-4190; Aduz, 

conforme faturas trazidas pela requerida há EXTENSO consumo do 

CARTÃO, o que por si só indica uso regular do cartão e descaracteriza a 

fraude alegada, o que pode ser no relatório de chamadas, histórico de 

faturas pagas; A requerida colaciona faturas do cartão com endereço 

similar ao endereço do comprovante trazido pelo autor; E, após a 

contestação, o Autor não impugna; Decorrido prazo em 26/11/2019. 

Assim, os elementos probatórios constantes nos autos, demonstram a 

relação jurídica existente, origem e legitimidade da cobrança e da 

negativação, indicam que existiu e foi válido o negócio jurídico entre as 

partes. A Parte Autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, o que 

ocasionou o cadastro no sistema interno da Ré, e em razão da 

comprovada inadimplência da parte autora, após ter suas funcionalidades 

bloqueadas e desligadas; Destaco que a Ré, em defesa tempestiva, alega 

inexistência dos danos morais, bem como pontua a legitimidade da 

cobrança e da negativação, trazendo aos autos AÚDIO MP3, com 

confirmação documentos da autora que comprovam o vínculo contratual,. 

Consequentemente, a Ré cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do 

CPC/15. Em casos semelhantes, já decidiu o Turma Recursal de nosso 

estado: E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO COMPROVANDO A RELAÇÃO 

CONTRATUAL APRESENTADO NA DEFESA - INSCRIÇÃO EM SERASA 

LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 

- DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO - INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.1- Comprovada a CONTRATAÇÃO dos serviços mediante 

apresentação de gravação em MP3, pela parte recorrida, resta 

demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a 

cobrança questionada na inicial. 2-Não pratica ato ilícito a empresa que, 

verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos 

órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.3- 

Não havendo fraude na CONTRATAÇÃO dos serviços, não há que se 

falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do 

d é b i t o . 4 -  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  i m p r o v i d o . ( N . U 

1000328-38.2017.8.11.0032, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no 

DJE 28/03/2019) RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLATÓRIA DE 
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INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 1.584,83 (um mil e 

quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – RECONHECE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Alega a parte 

Reclamante que não reconhece a origem do débito imposto em seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não utilizou os 

serviços da Reclamada. 2. Contudo, de análise dos autos, nota-se que a 

legalidade do débito restou comprovada, notadamente quando foram 

apresentadas na contestação, realização de pagamentos de faturas, 

gravação de áudio em que a recorrida procura a reclamada a fim de 

parcelar seus débitos e faturas em nome da parte Recorrida, o que 

evidencia regular contratação e utilização dos serviços inicialmente 

negados. 3. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito 

da Recorrente, uma vez que devido o débito ante a ausência de 

comprovação de pagamento. 4. Deste modo, não há que se falar em 

negativação indevida, tampouco em dano moral. 5. Sentença reformada 

para reconhecer a improcedência do pedido. Recurso conhecido e 

provido. (CENI, Patrícia. Recurso inominado n. 781306220168110001/2018. 

J. em 03 Abr. 2018. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 23 Ago. 2018) 

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de 

gravação em MP3, pela parte requerida, resta demonstrada a relação 

jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na 

inicial. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento 

da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito, agindo no exercício regular do direito. Não havendo fraude na 

contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano 

moral e declaração de inexistência do débito; Consigno que autor deixou 

de impugnar, as provas produzidas, tipo áudio MP3, bem como 

confirmação de dados do autor; Pois bem. Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Assim, do contexto probatório apresentado aos 

autos, tem-se que, apesar da negativação dos dados do Autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, ser fato incontroverso nos autos, somente 

representa um exercício regular de direito por parte da Ré, e não configura 

ato ilícito, consoante lhe assegura o artigo 188, I do C.C. 

Consequentemente, ausente um dos requisitos da responsabilidade civil 

(Ato ilícito), não há que se falar em indenização, posto que restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, 

o Autor contratou os serviços da Ré, sendo a negativação devida, 

principalmente quando o Autor não demonstrou o pagamento do valor 

negativado. Logo, a Ré apresentou argumentos que desconstituem, 

modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor. Por essas razões, 

não há que se falar em declaração de inexistência de débito, sequer 

indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados pelo Autor nesse sentido. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta clara a 

alteração dos fatos, já que o Autor tenta indicar a inexistência de vínculo e 

débito devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DISPOSITIVO: ISSO POSTO, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial quanto à declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO do 

Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do 

CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC. À consideração do 

Excelentíssimo Juíz de Direito do 6º Juizado para apreciação e 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Caso o 

requerente realize o pagamento voluntário após o trânsito em julgado, e o 

requerido manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001479-30.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO RICARDO RIBEIRO DUARTE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar suscitada pela 

Reclamada, primeiro porque o extrato oficial não é documento essencial à 

propositura da ação. Ademais, inexiste documento hábil para ilidir o extrato 

junto ao feito. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta PAULO RICARDO RIBEIRO DUARTE em desfavor BANCO 

BRADESCO S/A. Em contestação, alega a Reclamada que houve regular 

contratação dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se 

trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal 

dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. O requerente pleiteou 

pela inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ressalto que o deferimento do pedido 

de inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento 

da matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Ainda sob a 

égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA 

DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Inicialmente é de se considerar que a relação 

havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante 

está evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do 

ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria 

posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com 

as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para 

julgamento. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega 

como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte 

ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. Em que pese as 
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alegações da parte reclamada, é certo que não há comprovação de que 

houve a contratação de qualquer serviço pela parte autora que teria dado 

origem à dívida registrada, não logrando êxito em demonstrar como teria 

assumido o direito ao suposto crédito. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, diferente do alegado 

pela parte autora, verifico que há negativações preexistentes no extrato 

apresentado que não estão sendo discutidas judicialmente (BANCO 

BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO CARTÕES S/A), JÁ QUE NÃO HÁ 

QUALQUER PROVA DE QUE TENHA HAVIDO DISTRIBUIÇÃO DE OUTRO 

PROCESSO NESSE SENTIDO, não havendo assim que se falar em 

indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que 

pesem às razões expostas pela parte autora, é certo que possui outras 

negativações preexistentes, fato este que inviabiliza a indenização por 

danos morais. Neste sentido, já se manifestou a Segunda Turma do E. STJ 

em recente julgamento de Tema de Recursos Repetitivos (Tema 922, REsp 

1386424): “A anotação indevida realizada por credor em cadastro de 

inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido ao indivíduo o direito ao pedido de 

cancelamento da negativação.” Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente às dívidas em litígio, determinando a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros de inadimplentes referente à dívida discutida nos 

autos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010305-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMARQUIS LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. As 

partes efetuaram composição amigável, conforme ID 30831097. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas partes para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em conformidade com o 

estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, julgando 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e 

anotações de praxe. Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. LETICIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003039-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE TURRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003039-07.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANNE KAROLINE TURRA REU: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANNE KAROLINE 

TURRA em desfavor de ITAPEVA VII FIDC NP – ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS. Consigno que o processo tramitou regularmente, 

com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Em síntese, sustenta a parte reclamante que seu nome foi 

indevidamente negativado no Serasa pela empresa reclamada, posto que 

jamais manteve relação jurídica que justifique referido ato. Requer a 

declaração de inexigibilidade do débito e reparação pelo dano 

extrapatrimonial. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Consta da contestação que o 

crédito que originou a inscrição acoimada de indevida foi objeto de 

contrato de cessão, conforme satisfatoriamente demonstrado. Na peça 

contestatória a parte reclamada demonstra a que a inscrição deriva de 

dívida não adimplida que fora contraída pela parte reclamante junto ao 

BANCO LOSANGO referente a aquisição de serviços, conforme contrato 

devidamente assinado pela autora, e cedida, por instrumento próprio. 

Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 
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dispensa aludido recurso, e a autora não impugnou satisfatoriamente a 

assinatura. Trouxe aos autos documentos que demonstram a cessão de 

crédito. Assim, verifica-se que a parte reclamada assumiu, por meio de 

cessão de crédito, o direito a suposta cobrança, no entanto, quanto a 

referido negócio jurídico, não logrou demonstrar a regular notificação do 

demandado, consonante determina o art. 290 do Código Civil. Mas, como 

se sabe, a falta de notificação não elide a dívida não contestada. 

Conforme bem explicitou o Desembargador Gaúcho GLÊNIO JOSÉ 

WASSERSTEIN HEKMAN, Relator da apelação APELAÇÃO CÍVEL Nº 

70049248727 – TJRS, in verbis: Relativamente a falta de comunicação da 

cessão de crédito, com razão o Fundo Investidor apelante, pois, mostra-se 

desnecessária a sua prova, pois essa não se presta para afastar débito 

do autor. A respeito da matéria, assim, já se manifestou o Eminente Relator 

Carlos Cini Marchionatti, nos autos da apelação nº 70049497571: 

Tornou-se público e notório que instituições financeiras e sociedades 

empresárias de grande porte têm cedido seus créditos para recuperação 

por sociedades empresárias recuperadoras de créditos, como forma de 

recuperar os valores econômicos e contratuais não adimplidos. As 

alegações do devedor, de que não tem dívida com a cessionária e de que 

nem foi notificado por ela, consubstanciam uma esperteza marcada por 

um sofisma. São alegações com aparência verdadeira, mas destituídas de 

conteúdo correto. Aliás, segundo o artigo 293 do Código Civil, 

“independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o 

cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, nisto se 

inserindo a busca do pagamento por meio da inscrição em sistema de 

proteção ao crédito, exercício regular de direito.Em reforço ao 

entendimento adotado, colaciono os seguintes julgados desta E. Corte: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMUNICAÇÃO DE CESSÃO 

DE CRÉDITO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. DÉBITO COMPROVADO. A 

necessidade de notificação do devedor da cessão de crédito disposto no 

referido artigo se dá apenas para evitar que esse pague a quem não seja 

mais o credor, não se prestando a afastar a cobrança do crédito ao qual 

se comprometeu. Prova dos autos a demonstrar a existência do débito 

frente a terceiro. Sentença modificada. APELO PROVIDO E RECURSO 

ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70049481831, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, 

Julgado em 29/08/2012).” (Destaquei.)(TJRS - APELAÇÃO CÍVEL - 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL - Nº 70049248727 - COMARCA DE PORTO 

ALEGRE - 10/10/2012). A ausência da notificação apenas determina que o 

devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor 

primitivo, fica desobrigado (art. 292 CC) e também, pode opor ao 

cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no 

momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o 

cedente (art. 294 CC). Assim, na hipótese dos autos, embora a parte 

reclamante negue inicialmente qualquer vínculo jurídico com a reclamada, 

após esclarecido, na contestação, que a inscrição deriva de cessão de 

crédito, não houve oposição impugnação à existência do débito originário 

cedido pelo BANCO LOSANGO, tampouco a assinatura contida no 

contrato acostado pela Ré, restando incontroversa a licitude a cobrança e 

portanto, da anotação restritiva, exercício regular de um direito do 

cessionário, conforme autoriza o art. 293 do Código Civil, restando 

ausentes os pressupostos configuradores do dever de indenizar. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, caso o requerente realize o pagamento voluntário e o 

demandado manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000630-58.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL 

DE CONSUMO DE ENERGIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 

RAZÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIEMENTO DE ENERGIA proposta por 

MARCIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inicialmente é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. - DA REVISÃO DA FATURA MÊS MAIO/2019 Com 

efeito, em que pese às alegações da defesa, é certo que o valor faturado 

em maio/2019 supera em muito a média de consumo no imóvel da autora, 

não se apresentando plausível o reconhecimento do valor cobrado no 

referido mês, tendo chegado a R$ 1.096,04 (um mil e noventa e seis reais 

e quatro centavos), sendo que em meses imediatamente anteriores, e 

mesmo no mês posterior o consumo era consideravelmente menor, em 

torno de R$ 150,00. Observa-se que, embora a parte autora questione as 

razões dos valores lançados na fatura de maio/2019, a reclamada se limita 

a afirmar em defesa que procedeu ao corte do fornecimento em razão da 

inadimplência da consumidora pertinente à referida fatura no valor de R$ 

1.096,04. Saliento que a reclamada sequer demonstrou em sua defesa 

que administrativamente procedeu com vistoria in loco do relógio medidor, 

bem como teria confirmado a leitura, tampouco trouxe qualquer relatório de 

atividades técnicas de tais vistoria, com a ciência inequívoca do 

consumidor de modo a provar suas alegações. De toda forma, a parte ré 

não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil 

a existência e exigibilidade da dívida, mormente porque não trouxe aos 

autos qualquer prova da vistoria in loco que teria realizado da Unidade 

Consumidora questionada, que justificasse os valores cobrados. Partindo 

dessas premissas, a declaração da inexistência de débitos referente ao 

mês de MAIO/2019, R$ 1.096,04 (um mil e noventa e seis reais e quatro 

centavos), com vencimento em 31/05/2019 (mov. ID 27903216), é medida 

que se impõe. - DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA Sustenta ainda a reclamante que o 
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fornecimento de energia da sua UC foi suspenso em 07/01/2020, em razão 

de inadimplemento da fatura que considera abusiva, sem qualquer 

notificação prévia. Com isso, requer indenização pelos danos morais 

sofridos. No caso vertente, a parte requerente alegou a falha no serviço 

prestado por suspensão do fornecimento de energia elétrica sem a devida 

notificação prévia. De outro lado, a Reclamada não logrou êxito em 

demonstrar efetivamente o envio da referida notificação prévia, não se 

desincumbindo do ônus de comprovar o envio do necessário “aviso de 

corte”, em decorrência do inadimplemento. A notificação de suspensão do 

fornecimento à unidade consumidora, imprescindível nestes casos, é 

prevista nos termos do artigo 173, I, “b”, da Resolução 414/2010, que 

assim dispõe: “Seção IV Da Notificação Art. 173. Para a notificação de 

suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III 

deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições: “I – 

a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, 

alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência 

mínima de:” (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL nº 479, de 

03.04.2012) a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de 

segurança; ou b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.” Por fim, 

a reclamada não nega ter havido a suspensão da energia da UC do autor 

na data indicada na inicial, 07/01/2020, aduzindo que tal interrupção se 

deu devido à inadimplência da fatura do mês de maio/2019. Entretanto, 

verifico que a reclamada sequer traz alguma prova de que tenha 

encaminhado à reclamante algum comunicado contendo o “aviso de corte”. 

Assim, não há prova suficiente que demonstre que a parte reclamada 

tenha encaminhado à parte autora a devida notificação de suspensão do 

fornecimento de forma expressa, específica e com entrega comprovada, 

nos termos da resolução supracitada. Embora exista o débito referente à 

fatura em atraso, é entendimento atual que é indevido o corte no 

fornecimento de energia elétrica sem que tenha sido cumprida a 

necessária notificação prévia à Unidade Consumidora, gerando o dever de 

indenizar pela concessionária reclamada. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL. DANO 

MORAL.SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. INADIMPLÊNCIA. 

NOTIFICAÇÃO. 1. Em razão dos freqüentes pagamentos com atraso, foi 

realizada a suspensão no fornecimento de energia elétrica no imóvel do 

autor, bem assim lançadas duas faturas com vencimento em abril de 2015: 

uma referente ao período normal de leitura e outra com período diverso, 

emitida em virtude da rescisão da relação contratual. 2. A ausência da 

notificação da rescisão do contrato (art. 70, § 1º, da Resolução Normativa 

n. 414/2010) bem assim da suspensão do serviço por inadimplência (art. 

173 da Resolução Normativa n. 414/2010) tornam indevido o corte 

realizado pela ré. Fato que, por sua vez, gera abalo moral indenizável ao 

consumidor. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 que vai 

reduzido para R$ 2.000,00 a fim de melhor se ajustar ao caso concreto. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005781752, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 16/12/2015) Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, no entanto não é essa a 

hipótese dos autos, pois embora tenha a parte reclamante a obrigação de 

pagar os débitos, teve sua energia cortada sem que tenha ocorrido a 

notificação prévia acerca da fatura indicada pela reclamada como 

ensejadora do corte. Presentes os requisitos necessários à 

caracterização do dever de indenizar resta inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Contudo, se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica, e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, a contribuição do autor para a ocorrência do evento danoso e 

outros elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial para o 

fim de CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título 

de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; DECLARAR 

a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, fatura referente ao mês de maio/2019, no valor de R$ 

1.096,04 (um mil e noventa e seis reais e quatro centavos), com 

vencimento em 31/05/2019), determinando à empresa ré refaturar o débito, 

utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses anteriores ao mês de 

outubro/2018, impugnado nesta demanda; e assim o faço, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Mantenho a medida liminar anteriormente. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Após 

o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento voluntário e o 

autor manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005205-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PAZ RIBEIRO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005205-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUANA PAZ RIBEIRO DE MELO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. As partes efetuaram composição amigável, conforme termo 

juntado em audiência, mov. ID 31138048. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO firmado pelas partes para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos mediante sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, 

da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, julgando EXTINTO o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e anotações de 

praxe. Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA CRISTINA RONDON MONGE DOS SANTOS DE FRANCA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000431-36.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME REQUERIDO: BARBARA 

CRISTINA RONDON MONGE DOS SANTOS DE FRANCA I.RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 
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comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA em que 

o reclamante alega que realizou a venda de produtos diversos para a 

reclamado conforme Pedidos faturados na NF 59312 e boletos em anexo, 

no valor total de R$ 500,35 (quinhentos reais e trinta e cinco centavos), 

para serem pagos de forma parcelada, no entanto, informa que a 

requerida deixou de pagar em 27/10/2019 o valor R$ 250,18 (duzentos e 

cinquenta reais e dezoito centavos) e na data de 26/11/2019 o valor de R$ 

250,17 (duzentos e cinquenta reais e dezessete centavos). No entanto a 

requerida não efetuou o pagamento de oito das parcelas. Alega não ter 

logrado êxito nas cobranças administrativas. Diante de tais fatos pleiteia 

pela condenação das reclamadas no valor de R$ 520,91 (quinhentos e 

vinte reais e noventa e um centavos), corrigido e acrescido de juros 

legais. Vislumbro que restou incontroversa a relação jurídica mantida entre 

as partes, sendo assim entendo que a requerente se desincumbiu do ônus 

que lhe cabia, trazendo aos autos elementos mínimos que comprovem seu 

direito, quais sejam, duplica, nota fiscal com assinatura da requerida e 

boletos que comprovam a dívida e os pedidos realizados. A requerida, 

mesmo devidamente citada (ID.28895596) se abstiveram de apresentar 

defesa e de comparecer à audiência de conciliação. Com isso, a requerida 

pleiteia que seja reconhecida a revelia. Cumpre esclarecer que nos 

Juizados Especiais a revelia somente é decretada quando a parte 

reclamada deixa de comparecer em audiência e a confissão ficta somente 

se aplica diante da inércia quanto à apresentação da peça de defesa. 

Deste modo, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, declaro a revelia da 

ré, bem como a confissão ficta dos fatos. Corroborando: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA 

DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL - PRESENTE 

PROVA HÁBIL A EMBASAR O PLEITO DE COBRANÇA, CABE AO RÉU A 

COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO 

DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ÔNUS DO QUAL NÃO SE 

DESINCUMBIU - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 8010032-84.2012.8.11.0046, TURMA 

RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal 

Única, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018). Logo, diante 

das provas trazidas aos autos pela parte autora e pela ausência de 

elementos que afastem essas provas, entendo cabível o pleito autoral. 

Sendo assim, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela requerente e o faço para CONDENAR a requerida ao 

pagamento de R$520,91 (quinhentos e vinte reais e noventa e um 

centavos)a título de cobrança de dívida líquida, certa e exigível, atualizada 

monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, caso o requerido realize o pagamento voluntário e o 

demandante manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000906-89.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA REQUERIDO: BANCO 

CETELEM S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. As partes efetuaram composição amigável, conforme termo 

juntado em audiência, mov. ID 31261707. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO firmado pelas partes para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos mediante sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, 

da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, julgando EXTINTO o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e anotações de 

praxe. Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000813-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA BIZERRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000813-29.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: CLEIA 

BIZERRA DA SILVA I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 

38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial proposta por FERREIRA & PELEGRINI LTDA – ME em desfavor 

de CLEIA BIZERRA DA SILVA Conforme despacho proferido por este juízo 

(ID. 29209976) foi dado prazo de 5 (cinco) dias para que a parte 

emendasse a petição inicial para comprovar sua qualificação tributária, 

conforme Enunciado n. 135, do FONAJE. Mesmo devidamente intimada de 

tal expediente a parte autora não se manifestou nos autos. Sendo assim, 

ante a ausência de elementos que possibilitem a análise da petição inicial, 

a extinção do feito é a medida que se impõe. III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000744-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DA SERRA III (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHYLDSON FIGUEIREDO PINTEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000744-94.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO MORADA DA SERRA III EXECUTADO: 
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WHYLDSON FIGUEIREDO PINTEL I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO A patrona da parte autora 

requereu a desistência do feito no ID. 30478974. O pedido formulado pela 

parte reclamante pode ser acolhido sem a anuência do reclamado, de 

acordo com o Enunciado 90 do FONAJE: “A desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento.” III. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO 

do pedido de desistência da ação formulado, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil, e via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005430-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005430-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos Declaratórios 

manejados contra a sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta 

salientar que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo 

Civil: “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição 

dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou 

omissão, e não se sujeitam a preparo.” Em que pese os argumentos 

narrados pelo embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito 

recursal. Com efeito, as questões suscitadas são provenientes de 

discordância meritória, mormente porque os fundamentos da r. sentença 

foram claramente expressos no decisum agora atacado. Portanto não 

existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O 

que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1.022 do Código de Processo Civil. Submeta-se o presente projeto de 

sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIKELLE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000052-95.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCIKELLE ALMEIDA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais formada pelas partes 

acima indicadas. A patrona da parte autora requereu a desistência do feito 

no ID. 28114210. O pedido formulado pela parte reclamante pode ser 

acolhido sem a anuência do reclamado, de acordo com o Enunciado 90 do 

FONAJE: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento.” III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da ação 

formulado, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001205-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO BUENO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001205-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELCIO BUENO DE MAGALHAES REQUERIDO: AGEMED 

SAUDE S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova. Trata -se de Ação de Danos Materiais e Morais na qual o 

Requerente alega que houve falha na prestação dos serviços da 

reclamada, que deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, não 

cobrindo despesas médicas e exames do reclamante, o que levou a 

posterior solicitação de cancelamento do plano. Aduz que tentou de forma 

administrativa a restituição dos valores que gastou, porém até a 

propositura da presente ação não logrou êxito em recebe-los. Dessa 

forma, pugna pela condenação da Requerida para que efetue o 

pagamento dos danos materiais, bem como, pela condenação por danos 

morais. A reclamada, mesmo tendo comparecido à audiência de 

conciliação, deixou de apresentar contestação. Cumpre esclarecer que 

nos Juizados Especiais à revelia somente é decretada quando a parte 

reclamada deixa de comparecer em audiência e a confissão ficta somente 

se aplica diante da inércia quanto à apresentação da peça de defesa. 
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Deste modo, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, declaro a confissão 

ficta da reclamada. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que a reclamada não trouxe nenhuma prova de que 

atendeu as solicitações realizadas pelo reclamante, conforme e-mails 

juntados aos autos, gerando assim uma falha na prestação do serviço. O 

reclamante trouxe aos autos elementos que comprovam o alegado em sua 

exordial, demonstrando que a reclamada não deu cobertura daquilo que o 

plano deveria cobrir. Nesse caso, há que se falar em reembolso dos 

valores, uma vez que houve culpa exclusiva da reclamada em não cumprir 

com o contrato firmado junto ao reclamante. Em que pese a solicitação de 

reembolso do valor de R$ R$1.124,09 (mil cento e vinte e quatro reais e 

nove centavos), entendo que o reclamante deve ser ressarcido do valor 

de R$ 1.049,79 (mil e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), 

uma vez que o valor de R$74,30 (setenta e quatro reais e trinta centavos) 

refere-se aos serviços prestados pela reclamada, correspondente as 

consultas que o autor realizou na data de 24/10 e 28/10, sendo assim, 

entendo que tal valor não deve ser restituído para que não reste 

caracterizado enriquecimento sem causa da parte autora. Ante as provas 

juntadas pela autor e a ausência de elementos que afastem o alegado, 

tenho que a reclamada não se desincumbiram do ônus probatório que lhes 

competia (art. 373, II do CPC). Deste modo, uma vez consubstanciada a 

falha na prestação do serviço, o fornecedor responde de forma objetiva 

pelos danos causados, o que atrai a condenação da reclamada aos danos 

morais suportados. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente se viu 

impedido de usufruir dos serviços que pagava de forma mensal, no 

momento que mais precisou do plano. Corroborando: “RECURSOS 

INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – 

PORTABILIDADE DE PLANO – PORTABILIDADE NÃO EFETIVADA – 

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELOS PROMOVENTES – 

COMPROVAÇÃO – NÃO APROVEITAMENTO DAS CARÊNCIAS – 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES – NEGATIVA DE 

COBERTURA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA 

DAS PROMOVIDAS- COMPROVAÇÃO DA FALHA POR TESTEMUNHA – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

PELA COBRANÇA DE CARÊNCIA E NÃO REALIZAÇÃO DA 

PORTABILIDADE – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA - DANO 

MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR 

RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A 

responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, 

pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação 

de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 

Restando comprovado que a promovente encaminhou a documentação 

necessária para a ADASP para realização de portabilidade com 

aproveitamento de carência e que esta alega que encaminhou a 

documentação a AGEMED que negou a cobertura do plano de saúde 

relativo aos exames realizados pela promovente, resta caracterizado o 

dever de indenizar por danos materiais e morais, notadamente diante da 

ausência de solução administrativa. O valor da indenização por dano moral 

deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de 

proporcionalidade. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (N.U 

1003464-53.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019).” III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante, para: 1- CONDENAR a reclamada a indenizar 

o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2- 

CONDENAR a reclamada a ressarcir o reclamante, a título de danos 

materiais, o valor de R$ 1.049,79 (mil e quarenta e nove reais e setenta e 

nove centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir da citação e acrescido de juros legais a partir do 

desembolso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize o 

pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000814-14.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO 

Trata-se de Ação de Repetição de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais formado pelas partes acima indicadas. Conforme despacho 

proferido por este juízo (ID. 27947080) foi dado prazo de 5 (cinco) dias 

para que a parte emendasse a petição inicial para comprovar sua 

qualificação tributária, conforme Enunciado n. 135, do FONAJE, bem com 

juntar o documento pessoal, o comprovante de endereço, o histórico de 

consumo/pagamento das faturas de energia elétrica, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Mesmo 

devidamente intimada de tal expediente a parte autora não se manifestou 

nos autos. Sendo assim, ante a ausência de elementos que possibilitem a 

análise da petição inicial, a extinção do feito é a medida que se impõe. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001198-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PAIVA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A - CNPJ 

55.334.262/0084-01 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MASTRANGELO TOMAZETI OAB - SP0204263A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001198-74.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MATHEUS PAIVA ALVES DA SILVA REU: EMPRESA DE 

TRANSPORTES ANDORINHA S/A - CNPJ 55.334.262/0084-01 I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95.4 II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 
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convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Inicialmente é de 

se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e o reclamante está evidentemente, em posição altamente 

desfavorável. Assim, necessária a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Alega o autor que adquiriu 

passagem com a requerida no itinerário Cuiabá/MT – Americana/SP com 

saída às 19h30 ao dia 04/01/2017, aduz que quando já estavam no Estado 

de São Paulo, próximo à Jales/SP o ônibus da requerida apresentou 

problemas mecânicos, o que exigiu que parasse no acostamento e que 

devido ao calor, todos os passageiros foram obrigados a descer do 

ônibus. Alega também que o veículo reserva da requerida chegou 03 

(três) horas após o ocorrido e que os funcionários da requerida 

começaram a descer vários galões de óleo diesel do ônibus reserva e 

passaram a abastecer o ônibus, colocando os passageiros a risco de 

explosão, sendo assim, na verdade, não se tratava de problemas 

mecânicos e sim falta de combustível. Por fim, aduz que deixaram o local 

onde estavam encostados com 04 (quatro) horas após os fatos e que 

chegou ao destino final às 04:00 da manhã do dia 06/01/2017, ou seja, 

com 06 (seis) horas de atraso em relação à previsão inicial de chegada. 

Pelo exposto, requer indenização pelos danos morais sofridos. A 

requerida, em sua defesa alega que realmente houve o atraso de 6 (seis) 

horas, no entanto narra que o veículo apresentou problemas mecânicos, 

sendo assim, o atraso se deu por motivos alheio a vontade da requerida. 

Informa que deu todo amparado aos passageiros, e que os fatos narrados 

na exordial não condizem com a realidade. Alega que o autor não comprou 

o dano moral que alega ter sofrido, dando ensejo a enriquecimento ilícito 

da parte. Aduz que os fatos deram ensejo a meros aborrecimentos, 

requerendo ao final a improcedência da presente demanda. Em analise 

aos elementos probatórios juntados nos autos, restou incontroverso o fato 

de ter ocorrido o atraso na viagem, além do fato do veiculo ter ficado 

parado na rodovia por ausência de combustível, conforme fotos juntadas 

pelo autor. Deste modo, sendo objetiva a responsabilidade da reclamada, 

na qualidade de fornecedora de serviço, deve comprovar o adimplemento 

das obrigações contratuais e prestação adequada do serviço de 

transporte. Não obstante, ao reclamante incumbe a prova da falha na 

prestação do serviço, uma vez que, provado este, provado estará o dano. 

A reclamada não junta qualquer meio de prova nos autos que deu amparo 

ao consumidor, bem como não logra êxito em afastar sua responsabilidade 

no caso em concreto, saliento que estamos tratando de um fortuito interno, 

ou seja, a viagem sofreu interrupção por falta de combustível no veículo, e 

essa conduta representa a responsabilidade da ré em não prestar um 

serviço adequado. Desta feita, a situação vivenciada pelo reclamante 

decorrente do risco de vida, da demora, desconforto, aflição e transtornos 

a que fora submetido, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa 

exclusiva da demandada, devendo reparar pelos danos causados. A 

propósito: EMENTA RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. TRANSPORTE TERRESTRE 

DE PASSAGEIROS. DEFEITO NO ÔNIBUS. ATRASO POR MAIS DE 8H. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA DO 

RISCO DO NEGÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz como destinatário da prova, é quem 

decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à 

formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu 

convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e 

decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado 

da lide, não configura cerceamento de defesa. Preliminar não acolhida. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. É fato incontroverso 

que o ônibus não chegou para o embarque da passageira na hora descrita 

no bilhete de viagem apresentado, que resultou no seu atraso em torno de 

8:30 (oito horas e trinta minutos). Além do atraso o ônibus partiu sem 

aguardar a passageira, e aliada a falta de assistência à consumidora 

idosa, que foi obrigada a permanecerem na rodoviária de Barra do 

Garças, por longo período, de madrugada da 1:00 às 5:00, sem que lhe 

fosse fornecido sequer alimentação, configura falha na prestação do 

serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em 

decorrência da angústia, dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo 

consumidor. Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos 

parâmetros da razoabi l idade e proporc ional idade.  (N. U 

1001431-33.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 

15/04/2019). Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1- 

CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante, pelos danos morais 

sofridos, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, caso o 

requerido realize o pagamento voluntário e o demandante manifeste 

concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYANNA BORGES TIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE HINDI DE OLIVEIRA OAB - SP381515 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001321-72.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RHAYANNA BORGES TIAGO REQUERIDO: GRUPO TUDO PARA 

CASA E CONSTRUCAO LTDA I. RELATÓRIO Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, 

sendo a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, já foi aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova. Trata-se de Ação de 

obrigação de fazer cumulada com danos morais em que a autora alega 

que, em 27/11/2019, adquiriu duas cuba de apoio arco duplo com mesa 

370x555mm branco L 105.17, pelo valor de R$ 777,26 (setecentos e 

setenta e sete reais e vinte e seis centavos), com prazo de 10 dias para 

entrega. Informa que após o prazo os produtos não foram entregues, com 

isso entrou em contato com a reclamada para tentar solucionar o 

problema, porém não obteve êxito. Sendo assim, requer a entrega dos 

produtos, bem como indenização pelos danos morais sofridos. A 
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Reclamada, em sua defesa, alega que o atraso na entrega ocorreu diante 

do atraso do fabricante e o não cumprimento da entrega deu -se por culpa 

exclusiva da Requerente que cancelou o seu pedido em seu login no site 

da Requerida, razão pela qual os produtos nunca saíram do seu setor de 

distribuição. Informa que tendo a compra sido cancelada a empresa 

realizaria o estorno dos valores, no entanto, houve um erro no sistema e o 

pedido não foi processado. Sendo assim, informa que jamais praticou 

qualquer ato ilícito, alegando a inexistência de danos morais, ao final 

requer e improcedência da ação. Analisado o processo e os documentos 

que o instruem, verifico assistir a razão à reclamante em relação aos 

danos morais pleiteados, posto que a Reclamada não comprovou o motivo 

da demora excessiva na entrega dos produtos, que até a presente data 

não foram entregues. A reclamada alega culpa de terceiros, além de 

alegar que a reclamante teria supostamente cancelado a compra, no 

entanto não comprova o alegado. A reclamante, por sua vez, traz todos 

os elementos probatórios que comprovam o alegado, além disso, em 

analise as reclamações realizadas é possível visualizar que não houve o 

cancelamento da compra, sendo que até a presente data a autora solicita 

que os produtos sejam entregues. Desta feita, verifico que houve falha na 

prestação do serviço pela Reclamada à medida que não efetuou a entrega 

do produto adquirido pela Reclamante dentro do prazo que havia indicado 

no momento da compra. Assim, a situação demonstra o descaso e 

desrespeito da Reclamada no atendimento aos seus consumidores, e 

entendo que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, devendo reparar 

os danos a ele causados. Corroborando: “EMENTA RECURSO INOMINADO. 

ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. DIVERSOS CONTATOS VIA 

EXTRAJUDICIAL A FIM DE QUE O PRODUTO FOSSE ENTREGUE. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Consumidor que adquiriu uma estante no estabelecimento da 

requerida em 30/12/2015 todavia o produto só foi entregue em 22/2/2016. 

Situação vivenciada que desborda do simples descumprimento contratual, 

porquanto o requerente tinha a legítima expectativa de receber o produto 

na data pactuada, tendo contatado a empresa diversas vezes a fim de 

que o bem fosse entregue, sem êxito. Para a fixação de indenização por 

danos morais, deve o magistrado levar em conta as condições pessoais 

das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa 

da parte requerida para a ocorrência do evento, não havendo justificativa 

para a redução do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Indenização fixada em R$ 3.000,00 

(três mil reais), valor que entendo razoável para o caso dos autos. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência 

do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. VOTO Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Egrégia Turma: O douto magistrado que 

prolatou a sentença analisou com percuciência as alegações das partes e 

as provas dos autos, aplicando com justeza o direito. Assim, deve ser 

mantida, pelos próprios fundamentos, conforme permite o art. 46 da Lei nº 

9.099/95. Transcrevo excertos da respeitável sentença: “(...) Passo à 

análise do mérito. Alega o Reclamante na petição inicial: - que no dia 

30/12/2015 adquiriu da Reclamada uma Home Estante Linea Turin, a qual 

não foi entregue no prazo acordado; - que fez diversas reclamações, 

sendo inclusive informado pelo montador que o produto constava como 

entregue, no entanto o produto não havia sido entregue, o que só ocorreu 

em 22/02/2016, após diversos constrangimentos, razão porque pleiteia a 

restituição do valor pago pelo produto e a condenação da reclamada por 

danos morais pela falha na prestação do serviço; A Reclamada, por sua 

vez, afirma que o produto foi entregue, e que não restou provado o dano 

moral pelo Reclamante. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que a Reclamada confessa que a entrega do produto 

ocorreu somente em 22/02/2016, sem qualquer justificativa plausível. 

Desta feita, verifico que houve falha na prestação do serviço pela 

Reclamada na medida em que demorou demasiadamente para efetuar a 

entrega do produto adquirido pelo Reclamante, situação esta que 

demonstra o descaso e desrespeito da Reclamada no atendimento aos 

seus consumidores, fato que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, 

devendo reparar  os  danos  a  e la  causados .  (N. U 

13497-42.2016.8.11.0001, 134974220168110001/2016, NELSON 

DORIGATTI, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2016, Publicado no 

DJE 13/07/2016). Em relação ao pedido de entrega dos produtos, entendo 

que merece ser acolhido. A reclamante demonstrou nos autos que pagou 

pelos produtos, e até a presente data eles não foram entregues, fato que 

restou incontroverso. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da presente ação e o faço para: 1- CONDENAR a reclamada a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2- 

DETERMINO que a reclamada efetue a entrega das duas cubas de apoio 

arco duplo com mesa 370x555mm branco L 105.17, no prazo de 5 dias 

úteis, sob pena de aplicação de multa. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, caso o 

requerido realize o pagamento voluntário e o demandante manifeste 

concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001267-09.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANE DOS SANTOS RODRIGUES CASTRO REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, UNIAO NORTE DO 

PARANA DE ENSINO LTDA I.RELATÓRIO Dispensado o relatório nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito pela requerida por débitos que totalizam o montante 

de R$ 701,78 (setecentos e um reais e setenta e oito centavos), no 

entanto a requerente afirma que não possui qualquer pendência financeira 

com a requerida que pudesse originar os débitos em discussão, uma vez 

que fez matricula na instituição, no entanto, posteriormente solicitou o 

cancelamento da matricula, uma vez que não teve acesso aos serviços 

prestados pela instituição. Assim, pugna declaração de inexistência dos 

débitos que originaram os apontamentos indevidos, bem como pela 

condenação da reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, 

em contestação a reclamada afirma que a parte autora realizou a matrícula 

junto à reclamada, aduz ausência de conduta ilícita praticada pela ré uma 

vez que a cobrança se refere aos serviços prestados à autora, 

requerendo ao final, a improcedência da ação. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa requerida é 

motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção 

ao crédito. De outra banda, em sua impugnação, a demandante sustenta 

que a ré juntou histórico da autora, no entanto, afirma que por diversas 

vezes já deu início ao curso, no entanto sempre quitou seus débitos e 

cancelava sua matrícula, porém desta vez a reclamada efetuou a 

cobrança dos serviços que não prestou. Em que pese as alegações 

trazidas na contestação, não vislumbro nos autos elementos que 

comprovem que a autora teve acesso ao curso no período discutido nos 

autos, a reclamada também não comprova o acesso da autora no portal, 

bem como não junta nos autos resposta da solicitação administrativa de 

cancelamento da matrícula. Como se vê, a contestação é estéril de 

provas, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 640 de 759



inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a inscrição indevida dos dados 

pessoais da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Assevero ainda, que em consonância com o Código de Defesa do 

Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os serviços de 

forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos causados. 

Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. . Não há dúvida de que a conduta do 

requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o 

crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é 

no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Destarte, não se aplica ao presente caso a 

súmula 385 da súmula do STJ, uma vez que a negativação discutida nos 

autos é a única em nome da requerente. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA CANCELADA. ALUNA QUE 

FREQUENTOU APENAS UM MÊS DE AULA. AUSÊNCIA DE 

CONTRAPRESTAÇÃO A JUSTIFICAR AS COBRANÇAS EFETUADAS PELA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE 

PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Conforme narrado na exordial e não refutado pela IES a 

Recorrida frequentou um único mês aula, tendo procedido ao 

cancelamento de sua matrícula verbalmente junto à Secretaria, ocasião em 

que não lhe fora informado acerca da necessidade de formalização do 

cancelamento por escrito. 2. Neste contexto, admitir como legítima as 

cobranças efetuadas, referente aos 05 meses posteriores da 

semestralidade, acarretaria verdadeiro enriquecimento sem causa por 

parte da Recorrente, já que a Recorrida não mais usufruía de qualquer 

serviço educacional, ou seja, não houve contraprestação a justificar o 

pagamento das mensalidades. 3. O contrato de prestação de serviços 

educacionais é um contrato bilateral, sinalagmático, não podendo a 

instituição de ensino requerer a contraprestação do aluno/acadêmico, se 

este não usufruiu dos serviços. 4. É pacífico na jurisprudência que nos 

casos de negativação indevida em cadastros de maus pagadores, o dano 

moral se configura “in re ipsa”, isto é, prescinde de prova, uma vez que é 

presumido o abalo causado ao Recorrido. 5. Na fixação do montante da 

condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a 

capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas 

a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés 

pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 

(Processo nº 8010324-72.2015.8.11.0011. - Relator: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA. Data do Julgamento: 16/02/2018). III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito 

aqui litigado no valor de R$ 701,78 (setecentos e um reais e setenta e oito 

centavos)e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da 

reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. - Mantenho a liminar deferida. Intime-se o reclamado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), caso 

ainda não tenha sido realizado. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize 

o pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001440-33.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: JOSE AILTON MIRANDA DA SILVA REQUERIDO: 

AGEMED SAUDE S/A I.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar referente à 

impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o 

momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência do artigo 98, CPC. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, já houve aplicação em 

seu favor da inversão do ônus da prova. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenização por Danos Morais formado pelas partes acima 

indicadas. O autor alega que possuía Plano de Saúde da Unimed e realizou 

a portabilidade para o plano de saúde do suplicado. Sustenta que possui 

dificuldades em encontrar clínicas e médicos que aceitem o convênio. 

Informa que possuía exames marcados, porém foi informado que por 

ausência de repasse da reclamada o autor deveria pagar pelos exames. 

Após tais fatos, fez reclamação junto ao PROCON e solicitou de forma 

administrativa os valores gastos com os exames, o cancelamento do 

contrato, bem como a restituição das mensalidades, ante a falha na 

prestação dos serviços. Dessa forma, pugna pela condenação da 

Requerida para que efetue o pagamento dos danos materiais, bem como, 

pela condenação por danos morais. A reclamada alega que mesmo diante 

da crise que passou nunca deixou de atender seus clientes, informa que a 

rede possui diversos profissionais credenciados e que em momento algum 

houve a negativa de atendimento por parte da empresa. Informa que o 

reclamante não comprovou que fez solicitação junto a empresa dos 

valores gastos com os exames, bem como, não fez o procedimento 

correto para que o plano fosse cancelado. Sendo assim, requer a 

improcedência da ação. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que o reclamante não comprovou que fez o pedido de 

ressarcimento dos valores, bem com do cancelamento do contrato junto a 

empresa. No entanto, o autor traz nos autos reclamação administrativa 

realizada junto ao PROCON que corrobora com o alegado na exordial. 

Além disso, o reclamante junta nos autos comprovantes de que efetuou o 

pagamento dos exames que necessitava realizar no valor total de R$ 

620,00 (seiscentos e vinte reais), demonstrando assim que a reclamada 

não deu cobertura daquilo que o plano deveria cobrir. Nesse caso, há que 

se falar em reembolso dos valores, uma vez que houve culpa exclusiva da 

reclamada em não cumprir com o contrato firmado junto ao reclamante. A 
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reclamada, por sua vez, não traz nenhum elemento probatório que 

demonstre que o plano continuou a atender o consumidor de forma eficaz, 

cobrindo os exames que o autor precisa realizar. Em que pese a 

solicitação de reembolso do valor de R$2.229,44 (dois mil, duzentos e 

vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos, referente as 

mensalidades pagas, entendo que tal valor não deve ser restituído para 

que não reste caracterizado enriquecimento sem causa da parte autora. 

Pois bem, o autor alega que desde o mês de julho/2019 houve falha na 

prestação dos serviços da reclamada, porém narra nos autos apenas um 

fato, qual seja, a negativa de cobertura de dois exames no mês de 

novembro de 2019, posto isto, não vislumbro nos autos elementos 

probatórios que são capazes de demonstrar que a reclamada praticou 

mais de um conduta de descumprimento contratual no decorrer dos meses 

que o autor alegou. Posto isto, vislumbro que os pagamentos realizados 

pelo reclamante foram devidos a reclamada, devendo apenas ser 

ressarcido dos exames que comprovou nos autos que não foram 

cobertos. Em relação aos exames pagos, a reclamada não se 

desincumbiram do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC), 

pois não traz nenhum fato extintivo, impeditivo o modificativo do direito do 

autor. Deste modo, uma vez consubstanciada a falha na prestação do 

serviço, o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos causados, 

o que atrai a condenação da reclamada aos danos morais suportados. 

Não há dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a parte requerente se viu impedido de usufruir dos serviços 

que pagava de forma mensal, no momento que mais precisou do plano. 

Corroborando: “RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

PLANO DE SAÚDE – PORTABILIDADE DE PLANO – PORTABILIDADE NÃO 

EFETIVADA – DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELOS PROMOVENTES – 

COMPROVAÇÃO – NÃO APROVEITAMENTO DAS CARÊNCIAS – 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES – NEGATIVA DE 

COBERTURA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA 

DAS PROMOVIDAS- COMPROVAÇÃO DA FALHA POR TESTEMUNHA – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

PELA COBRANÇA DE CARÊNCIA E NÃO REALIZAÇÃO DA 

PORTABILIDADE – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA - DANO 

MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR 

RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A 

responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, 

pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação 

de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 

Restando comprovado que a promovente encaminhou a documentação 

necessária para a ADASP para realização de portabilidade com 

aproveitamento de carência e que esta alega que encaminhou a 

documentação a AGEMED que negou a cobertura do plano de saúde 

relativo aos exames realizados pela promovente, resta caracterizado o 

dever de indenizar por danos materiais e morais, notadamente diante da 

ausência de solução administrativa. O valor da indenização por dano moral 

deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de 

proporcionalidade. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (N.U 

1003464-53.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019).” 

IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no 

mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante, para: 1- CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da 

sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2- CONDENAR a 

reclamada a ressarcir o reclamante, a título de danos materiais, o valor de 

R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da citação e acrescido de juros 

legais a partir do desembolso. 3- DETERMINO o cancelamento do plano de 

saúde em nome do reclamante, desde o mês de dezembro de 2019, 

conforme reclamação administrativa realizada junto ao PROCON. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, caso o requerido realize o pagamento voluntário e o 

demandante manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. . Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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RODRIGO JOSE DE SOUZA ALCANTARA (REQUERENTE)
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BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000236-51.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RODRIGO JOSE DE SOUZA ALCANTARA REQUERIDO: 

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, já foi aplicado em seu 

favor à inversão do ônus da prova. Alega o requerente que, na data de 

25/11/2019 a requerida lançou a promoção denominada Smiles Friday! 

Ganhe 300% de milhas bônus na transferência. Sustenta que, por cada 

milha transferida pagaria a quantia de R$ 0,06 (seis centavos) e ganharia 

300% de milhas bônus na transferência, sendo disponibilizadas em até 72 

horas. Registra que contava com 36.882 milhas e deu início ao 

procedimento para transferência. Aduz que transferiu as 36.882 milhas, 

tendo pago a quantia de R$ 2.213,10 (dois mil, duzentos e treze reais e 

dez centavos), parcelados em 10 vezes por meio de cartão de crédito. 

Assegura que não recebeu as milhas da empresa requerida. Anota que a 

empresa justificou a ausência de repasse por ter sido finalizada após o 

horário de vigência da promoção, porém aduz que efetivou antes do 

término. Ante tais fatos, requer indenização pelos danos morais sofridos, 

bem como a condenação da ré na obrigação de fazer. A requerida, alega 

em sua defesa que o autor realizou a transferência fora do período de 

vigência da promoção, afirma que não houve dano moral no caso, e ao 

final requer a improcedência da ação. Inicialmente, tenho que a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que 

de acordo com a teoria da responsabilidade, o fornecedor, fabricante e 

prestador de serviços responderão independentemente da existência de 

culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por vícios 

relativos aos produtos e serviços. Da análise dos autos, é possível 

verificar que houve o descumprimento do contrato por parte do 

Reclamado, restando devidamente comprovado nos autos que este não 

cumpriu com a oferta do site, conforme se vê nos prints juntados pela 

parte autora. O CDC, em seu artigo 30, dispõe que toda informação ou 

publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 

meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado. Desse modo, em observância 

ao princípio da vinculação contratual da publicidade (CDC, arts. 30 e 35, I), 

merece ser acolhido o pleito do autor para condenar o fornecedor a 

cumprir a publicidade do site. Ressalto que a teve defensiva alega que o 

autor realizou o procedimento fora do prazo de vigência da promoção, no 

entanto, se a promoção não estava mais vigente não teria como o autor 

concluir o procedimento, o que não ocorreu no caso. A farta 

documentação colacionada aos autos pelo demandante comprova a oferta 

efetivada pela ré, nos exatos termos em que consta na narrativa do 

demandante, bem como a finalização da solicitação, o comprovante de 
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pagamento dos valores, bem como print da tela que comprova que a 

promoção ainda estava válida. Nesse contexto, a mera alegação de que o 

prazo estava encerrado não exclui a responsabilidade objetiva da 

empresa recorrente pelo cumprimento da obrigação pré-contratual 

(princípio da vinculação da oferta). Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CONSUMIDOR. PUBLICIDADE. CLUBE SMILES. PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO DA OFERTA. ESTORNO DAS MILHAS CREDITADAS. 

ALTERAÇÃO DO VALOR DA OFERTA. ALEGAÇÃO DE ERRO SISTÊMICO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO CÍVEL 

0700343-04.2019.8.07.0006 – TJ-DF. Logo, torna-se evidente a falha na 

prestação do serviço, visto que a reclamada não se dignou a cumprir 

aquilo que ela própria ofereceu ao consumidor. Sabido que o dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. A reparação do dano 

é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os 

transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha 

na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, 

nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da verificação da conduta. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – 

CONDENAR a reclamada a disponibilizar na conta Smiles nº 433482184, 

110.646 milhas referente aos 300% adquiridos. 2 - CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância 

com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001771-15.2020.8.11.0001. 

AUTOR: OSMAR NOGUEIRA DE SOUZA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Inicialmente rejeito a 

preliminar de incompetência do juizado especial arguida pela reclamada em 

razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que 

as provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de 

convicção. III. MÉRITO Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Por se tratar de relação de 

consumo, já houve a aplicação da inversão do ônus da prova elencada no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Alega o Autor que é titular da unidade consumidora nº 

6/2765707-1 e que embora sempre tenha tido um consumo baixo de 

energia, desde maio de 2019 suas faturas passaram a vir em valores 

acima da média. Disse que por não concordar com referidos valores, 

registrou uma reclamação junto ao Procon, todavia não teve solucionado o 

problema. Além disso, alega que a reclamada inscreveu seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito. Diante disto, ingressou com a presente 

demanda, postulando pela declaração de inexigibilidade das faturas 

referentes aos meses de agosto/2019 no valor de R$507, 56 (quinhentos 

e sete reais e cinquenta e seis centavos), mês de setembro/2019 no valor 

de R$ 530,92 (quinhentos e trinta reais e noventa e dois centavos), 

outubro/2019 no valor de 537,46 (quinhentos e trinta e sete reais e 

quarenta e seis centavos), novembro/2019, no valor de R$ 370, 78 

(trezentos e setenta reais e setenta e oito centavos), dezembro/2019 no 

valor de R$ 421,60 (quatrocentos e vinte e um reais e sessenta 

centavos), e janeiro/2020 no valor de R$470,46 (quatrocentos e setenta 

reais e quarenta e seis centavos), bem como indenização pelos danos 

morais sofridos. A reclamada, por sua vez, alega regularidade nas 

cobranças, pois houve acumulo de consumo nos meses aqui discutidos. 

Aduz que o autor efetuava o pagamento do mínimo, sendo legitima a 

cobrança. Afirma, ainda, que não há que se falar em danos morais, pois 

não houve demonstração de danos a honra do autor, razão pela qual 

requer a improcedência da ação. Analisado o processo e os documentos 

a ele acostado, verifico não assistir razão à reclamada, uma vez que não 

restou comprovada a legalidade do consumo registrado nas faturas dos 

meses aqui discutidos. Logo, em que pesem os argumentos suscitados 

pela reclamada constata-se que a houve um aumento injustificado no 

consumo, impondo-se a readequação dos valores, uma vez que não há 

nos autos qualquer prova que justifique a excessiva cobrança, a não ser 

documentos unilaterais, que não possuem o condão de fornecer prova 

convicta. Sendo assim, resta evidente que os valores cobrados nas 

faturas contestadas são indevidos, não tendo a reclamada se 

desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 

373, II, do CPC. Nesse sentido: EMENTA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – RECLAMAÇÃO 

ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - LEITURA 

POR MÉDIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA REAL – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR 

PARA MANTER LIVRE O ACESSO À UNIDADE CONSUMIDORA – FATURAS 

DISCUTIDAS ADMINISTRATIVAMENTE – CORTE INDEVIDO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO 

MATERIAL DEVIDO – NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade do 

fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos 

termos do art. 14, do CDC. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de 

leitura, deve a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, 

comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o 

acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do 

fornecimento, o que não restou comprovado nos autos. Restando 

comprovado que a empresa fornecedora de energia procedeu a 

interrupção do fornecimento referente a fatura contestada 

administrativamente, resta caracterizado o dever de indenizar por dano 

moral . O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade. As faturas contestadas 

devem ser revisadas de acordo com a média dos seis meses anteriores e 

o valor pago devolvido à parte promovente, na forma simples. Sentença 

reformada Recurso provido. (N.U 1000640-26.2017.8.11.0028, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

03/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) Evidencia-se, pois, que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A demonstração de 

situação excepcional incumbia à concessionária, sendo impossível exigir 

da reclamante a produção de prova negativa. Em que pese a alegação de 

recuperação de consumo, a reclamada não junta nos autos qualquer 

documento que comprove que houve o termo de ocorrência, além disso, 

não há laudo realizado no aparelho medido da energia que comprove que 

não houve a medição de maneira correta na UC do reclamante. Nesse 

compasso, não demonstrada pela parte ré, de forma satisfatória, a 

irregularidade na medição, como decorre do art. 373, II, do CPC, não há 

como autorizar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo 
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em unidade de medição de energia elétrica. Corroborando: DEFEITO NO 

MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA ALTERAÇÃO 

OU REDUÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A simples alegação de que o medidor de 

consumo de energia tem defeito não justifica a recuperação de consumo 

nos termos do art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/10. É necessária a 

demonstração efetiva de que houve redução ou alteração significativa na 

medição da energia que passou pelo medidor da unidade consumidora, na 

medida em que a própria legislação de regência garante à concessionária 

o direito ao ressarcimento das despesas para a verificação e cobrança 

dos débitos oriundos de fraude, desde que devidamente comprovados, 

consoante a orientação desta Câmara. 2. Portanto, no caso concreto, 

revela-se descabida a recuperação de consumo tal como operada pela 

concessionária, sendo a melhor solução a procedência do pedido vertido 

na inicial quanto ao tema. 3. Dano moral configurado na espécie, pois a 

concessionária inscreveu a parte autora nos órgão de proteção ao 

crédito, lançando-a, indevidamente, no rol dos maus pagadores. 

(Apelação Cível nº 70079830790, Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 

13/12/2018). Por fim, quanto ao dano moral, em si mesmo, não há que se 

falar em prova; o que se deve comprovar é o fato que gerou o 

desconforto e a indignação da reclamante, e este restou comprovado. E 

provado o fato, impõe-se a condenação, pois, nesses casos, em regra, 

considera-se o dano in re ipsa. Ademais, é certo que é possível 

reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a 

vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade da 

parte autora, uma vez que teve seus dados inscritos nos órgãos de 

proteção ao crédito por cobranças indevidas, tendo o crédito abalado. 

Saliento que eu sede de impugnação a parte alega que efetuou o 

pagamento das faturas de novembro e agosto – discutidas nos autos – no 

valor de R$ 878,34 (oitocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro 

centavos)- Ressalto que as demais faturas pagas não são objetos da 

presente lide – sendo assim, deve ser ressarcido de tais valores. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 1 - DETERMINAR o 

cancelamento das faturas dos meses de agosto a dezembro 2019 e 

janeiro de 2020, e, por conseguinte, que a reclamada proceda à 

readequação das referidas faturas com base na média dos seis últimos 

meses anteriores a emissão das faturas discutidas. 2 - CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de indenização por dano moral ao reclamante no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. 3- CONDENAR a reclamada a restituir o reclamante, 

o valor de R$ 878,34 (oitocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro 

centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação. - MANTENHO a liminar deferida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55). 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, caso o 

requerido realize o pagamento voluntário e o demandante manifeste 

concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001535-63.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARINETE DA SILVA SALES REU: VIVO S.A. I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR A 

nova sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia 

do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que 

dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo 

sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que 

possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à 

parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 

485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 

9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, 

dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas pelo réu. 

Portanto, quanto ao exame das preliminares suscitadas pelo demandado, 

como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das questões 

prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio da primazia do 

julgamento do mérito. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia 

a reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 

argumento de que não possui débitos com a reclamada, por isso requer a 

declaração de inexistência de débito. A reclamada em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente em 

relação às faturas, conforme documentos acostados aos autos, razão 

pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de 

fato os serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada junta 

áudio que comprova a relação jurídica e a contratação realizada pela 

reclamante, bem como faturas que comprovam o débito. Instado a se 

manifestar a reclamante apresentou impugnação e mesmo a reclamada 

trazendo aos autos documentos que demonstram o débito não quitado o 

reclamante não traz nenhum elemento que comprove a quitação dos 

débitos, além disso, apesar de trazer fatos novos em sua impugnação a 

reclamante não junto nenhum elemento comprova o alegado, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: E 

M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e 

nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

–INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA QUE 

DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, indefiro o pedido de condenação da 

parte autora como litigante de má fé, uma vez que não vislumbro os 

elementos de tal instituto na presente demanda e defiro o pedido 

contraposto realizado pela reclamada, para que a reclamante efetue o 

pagamento dos valores discutidos nos autos. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. - Opino pela procedência do pedido 

contraposto realizado pela reclamada, condenando o reclamante a pagar o 

valor de R$ 127,95 (cento e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos, 

a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de 

mora a partir da contestação. Após o trânsito em julgado remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 
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Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, caso o requerente realize o pagamento voluntário e o 

demandado manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL CAVALCANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001783-29.2020.8.11.0001. 

AUTOR: BRUNO RAFAEL CAVALCANTI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a 

preliminar de incompetência do juizado especial arguida em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor- parte 

hipossuficiente, já houve a aplicação da inversão do ônus da prova. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulado com 

pedido de danos morais em que o Autor se opõe à emissão das faturas no 

valor de R$ 11.619,50 (onze mil seiscentos e dezenove reais e cinquenta 

centavos) alegando que não possui débito algum junto a reclamada, pois 

todas suas contas estão pagas, conforme comprova nos autos, motivo 

pelo qual pugna pela inexistência do referido débito e pela condenação da 

concessionária ao pagamento da indenização a título de danos morais. A 

reclamada, em sua defesa, sustenta que foi realizada vistoria e foram 

detectadas irregularidades na medição de consumo da unidade 

consumidora do reclamante, razão pela qual, foi emitida fatura de 

recuperação de consumo em atenção ao que dispõe a Resolução nº 

414/2010 da ANEEL, tornando legítimo os débitos discutidos nos autos por 

estar amparada pelo exercício regular do seu direito. Por fim, alega 

inexistência de danos morais, e requer a improcedência da ação. Pois 

bem. Em regra, sendo verificada anormalidade no aparelho medidor, é 

procedente a cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de 

tal irregularidade, conforme prevê a Resolução nº. 414/2010, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Sabido que o atual entendimento do 

STJ é no sentido da possibilidade de cobrança de débitos inerente à 

recuperação de consumo, desde que a reclamada siga determinados 

procedimentos para efetuar a cobrança, o que foi realizado no presente 

caso. Sabido que o consumidor deve acompanhar a medição realizada 

pela reclamada, não podendo tal fato ser realizado de forma unilateral e 

sem a possibilidade de contraditório e ampla defesa. A Reclamada 

demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na unidade 

consumidora, por meio de inspeção realizada no imóvel da demandante no 

dia 23/05/2019, ocasião em que verificou que a unidade consumidora 

estava com desvio de energia, trazendo aos autos o TOI – Termo de 

Ocorrência de Inspeção devidamente realizado e com assinatura do 

reclamante e fotos demonstrando que havia irregularidades no medidor na 

unidade consumidora, o que estava impedindo a medição da energia 

efetivamente consumida no imóvel. Assim, há prova suficiente que 

demonstre que a parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia 

elétrica –, possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir 

fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da 

ANEEL. Aliás, referida fatura foi extraída com base em critérios técnicos 

dos artigos 129, 130 V e 133 todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL. 

Logo, a cobrança discutida nos autos é legítima, pois se trata de 

recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel 

da requerente não era corretamente medida. Com isso, vislumbro que a 

reclamada cumpriu com o procedimento previsto em lei, com isso trouxe 

aos autos elementos suficientes para demonstrar a regularidade do débito. 

Partindo dessas premissas, não há que se falar em declaração de 

inexistência de débito e cancelamento do TOI, razão pela qual não acolho 

o pedido formulado pela parte autora nesse sentido. Por todo o exposto, 

entendo que a reclamada está amparada pelo exercício regular do seu 

direito, não havendo no presente caso elementos ensejadores de 

responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante. - Revogo a medida liminar anteriormente concedida. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 

e 55). Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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Processo Número: 1001582-37.2020.8.11.0001
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JOSIVAN RODRIGUES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001582-37.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSIVAN RODRIGUES FEITOSA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Inicialmente rejeito a preliminar de incompetência do juizado 

especial arguida pela reclamada em razão de necessidade de produção 

de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo 

são hábeis à formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Alega a Parte Autora ser titular da unidade 

consumidora nº 9291249 – 2, informa que em 21/10/2017 a rede elétrica 

que abastece sua unidade passou a ser afetada em razão da queda do 

poste de energia, informa que os moradores do bairro entraram em 

contato com a reclamada, porém houve uma demora excessiva em 

restabelecer os serviço, tendo ocasionado, ao todo, uma falta de energia 

por diversas horas, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral. 

Assim, requer o recebimento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de 

danos morais. A reclamada, em sua defesa alega que o autor sequer 

estava com sua unidade consumidora ligada na época dos fatos, aduz 

que a UC foi desligada no ano de 2016 e religada em 2019, sendo assim, 

não há que se falar que o autor teve prejuízos de ordem moral, ante isto, 

requer a aplicação das penas de litigância de má-fé. No mérito, alega 

inexistência de requisitos necessários para a reparação do dano, 

devendo o pleito ser julgado improcedente. Instado a se manifestar o autor 
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apresentou impugnação, e mesmo a reclamada alegando que na época 

dos fatos sua UC estava desligada, o mesmo não traz nenhuma prova em 

contrário. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Analisando os 

autos, tenho que restou comprovada a ocorrência de ato ilícito, no entanto 

não vislumbro que o reclamante teve qualquer dano a ser reparado, uma 

vez que não foi demonstrado por ele que sua unidade consumidora estava 

ativa na época dos fatos, sendo assim, não se desincumbiu do ônus que 

lhe cabia, consoante o art. 373, I do Código de Processo Civil. Importante 

salientar que o autor poderia facilmente comprovar que a UC estava ativa 

por meio do comprovante de histórico de fatura. Porém, não o fez. Sendo 

assim, não vislumbro nos autos elementos que me permitem reconhecer a 

responsabilidade civil no presente caso, como consequência também não 

vislumbro qualquer elemento que me faça fixar danos morais em favor do 

reclamante. Para que se configure o dano é imprescindível que haja: a) ato 

ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência; b) ocorrência de um dano seja ele de ordem patrimonial ou 

moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. 

Portanto, entendo que no caso em testilha encontra-se ausente o nexo 

causal entre o fato alegados pelo reclamante e a conduta da empresa 

reclamada. IV.DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e no 

mérito IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - Por 

outro lado, condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 3% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. - 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, § 8º do CPC. Após o trânsito em julgado remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001548-62.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LETICIA JOANA LOPES PETEZOLD REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A 

reclamante alega que a reclamada suspendeu o fornecimento de energia 

no dia 08/01/2020, em razão da falta de pagamento da fatura, porém alega 

que não houve o aviso prévio sobre o corte, além da reclamada não ter 

esperado o lapso legal para efetuar o corte, não havendo justificativa para 

o ato. Ante aos fatos, pede indenização pelos danos morais sofridos. Por 

sua vez, a reclamada alega que a suspensão foi devida, por isso estava 

amparada pelo exercício regular do direito da concessionária, alega 

também que o corte se deu por culpa do consumidor que somente realizou 

o pagamento da fatura com vencimento no dia 17/12/2019 no dia que 

ocorreu a suspensão dos serviços, gerando com isso a inocorrência de 

ato ilícito, devendo com isso o pleito inicial ser julgado improcedente. A 

reclamada para comprovar o alegado junta cópia da fatura do mês com 

vencimento no mês 12/2019 com o comprovante do pagamento somente 

no dia 08/01/2020, ou seja, no dia em que houve o corte. Além disso, junta 

faturas com aviso de débitos em aberto, e histórico de consumo da autora 

que corrobora com o alegado. Em análise as provas trazidas pela parte 

autora e os fatos narrados na exordial vislumbro que o corte que ocorreu 

no mês janeiro/2020 se referia a fatura vencida no mês de 

dezembro/2019, sendo obedecido o lapso de 15 dias, após o vencimento 

para que o corte fosse realizado. Além do mais, possível analisar que a 

reclamante paga suas faturas em atraso, com isso, não vislumbro 

elementos que me permitam imputar qualquer responsabilidade para a 

reclamada no presente caso. Em razão da inversão do ônus da prova, 

incumbe a reclamada a comprovação dos fatos extintivos do direito da 

parte autora, consoante dispõe artigo 373, II, do CPC, ônus do qual se 

desincumbiu, uma vez que comprova nos autos que a reclamante somente 

efetuou o pagamento da fatura no dia que houve a suspensão dos 

serviços. A própria reclamante trouxe aos autos o comprovante de 

pagamento da fatura que demonstra que efetuou o pagamento com quase 

um mês de atraso, sendo assim, a reclamada restou amparada pelo 

exercício regular do seu direito. Com isso, a autora não se desincumbiu de 

provar minimamente os fatos alegados, quando a ela incumbia o ônus da 

prova, conforme preleciona o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 

Não sem propósito, a autora não comprova o fato constitutivo do pedido, e 

nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consoante 

autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, 

não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não 

permite a exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de 

inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC 

autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o 

consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Com 

isso, entendo que o corte só ocorreu por culpa exclusiva da reclamante 

que deixou de cumprir com o seu dever de pagar sua fatura na data do 

referido vencimento. Vejamos: EMENTA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – CORTE DEVIDO - 

FATURA DO MÊS 01/2018 QUITADA NA DATA DO CORTE – CULPA 

EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de pleito indenizatório em que 

a parte Recorrida sustenta que houve corte indevido do fornecimento de 

sua energia. Em análise detida dos documentos juntados nos autos, 

vislumbra-se que é incontroversa a existência do corte/suspensão do 

fornecimento de energia elétrica da residência da parte autora. Contudo, 

denota-se que o fato ocorreu em razão de culpa exclusiva da parte 

autora, uma vez que somente quitou a fatura referente ao mês 01/2018, 

no dia do corte, ou seja, com 55 dias em atraso Portanto não há que se 

falar em dano moral, uma vez que a interrupção só ocorreu em virtude do 

seu inadimplemento. Recurso conhecido e provido (N.U 

1000097-37.2018.8.11.0012, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 

08/11/2019). III.DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da presente 

ação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, 

arts. 54 e 55). Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001856-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAICE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001856-98.2020.8.11.0001. 

AUTOR: THAICE RODRIGUES DOS SANTOS REU: OI S.A I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida 

no valor de R$ 143,57 (cento e quarenta e três reais e cinquenta e sete 

centavos), com data de inclusão em 17/11/2018, no entanto a requerente 

não reconhece a dívida negativada. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em 

contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que 

poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez que a 

reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com 

suas obrigações no que tange ao pagamento dos débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a única restrição em nome da requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 

– Declarar a inexistência da relação jurídica e do débito no valor de R$ 

143,57 (cento e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos) e, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o 

trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize 

o pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE INFANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001238-56.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAROLINE INFANTINO DA SILVA REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A I. RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Alega a Requerente que adquiriu passagem aérea correspondente ao 

trecho Cuiabá – São Paulo, com data de embarque em 22/01/2020. No 

entanto, relata que posteriormente realizou de forma equivocada a compra 

com o mesmo trecho, solicitou junto à companhia aérea o cancelamento e 

reembolso das referidas passagens. Todavia, aduz que não obteve êxito, 

pois os valores que estavam sendo cobrados para o cancelamento da 

passagem eram superiores aos valores gastos para a aquisição. Diante 

do exposto, ajuíza a presente demanda requerendo a condenação da Ré 

ao pagamento de indenização por danos materiais no valor R$ 317,37 

(trezentos e dezessete reais e trinta e sete centavos) e a restituição de 

8.276,40 pontos, com o abatimento de multa de 5% e danos morais. A 

reclamada em sua defesa, alega que o tipo de passagem adquirida pela 

reclamante não cabe reembolso, sendo assim, não há que se falar em 

dano moral e material, requerendo a improcedência da ação. 

Incontroversos a compra e o cancelamento das passagens pela autora. É 

cediço que as companhias aéreas operam com classes tarifarias 

diferenciadas e cabe ao consumidor a escolha daquela que melhor atenda 

as suas necessidades de preço e flexibilidade. Contudo, em se tratando 

de típica relação de consumo, firmada por meio de contrato de adesão, 

incidem na espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o 

qual preceitua que, são consideradas nulas as cláusulas que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada (Art. 51, inciso IV, da Lei 

8.078/90). Tenho que é o caso dos autos, pois é incontroverso que o 

pedido de cancelamento da passagem se deu com antecedência da data 

programada para a viagem, isto é em tempo hábil para a nova 

comercialização do bilhete. Por outro lado, é certo também que a cobrança 

de multa é válida, contudo deve-se fazer o juízo de razoabilidade. Logo, 

entendo razoável limitação da multa por descumprimento contratual e 

demais taxas administrativas em 5% (cinco por cento) do valor pago pela 

passagem, conforme o disposto no art. 740, parágrafo 3º do Código Civil. 

Nesse sentido: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM 

AÉREA. CANCELAMENTO A PEDIDO DO PASSAGEIRO. MULTA. 

RESOLUÇÃO ANAC 400/2016. ILEGALIDADE. ART. 740 DO CÓDIGO CIVIL. 

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. 

Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Efeito suspensivo. Nos Juizados 

Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se 

concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável 

(art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. 

3 - Transporte aéreo. Cancelamento a pedido do consumidor. Cláusula 

penal. Limite. A multa por cancelamento, no transporte aéreo de 

passageiros, não pode ser superior a 5% do valor a ser restituído (art. 

740, § 3º. do Código Civil). O art. 3o. da Resolução n. 400/2016, da ANC é 

nulo, neste ponto, em face de violação frontal à Lei. Assim, correta a 

sentença do juízo a quo, que fixou a multa no percentual de 5% e o 

ressarcimento ao autor do valor equivalente a esta porcentagem, no valor 

de R$726,26. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos. 4 

- Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente 

vencido. (TJ-DF 07021506320188070016 DF 0702150-63.2018.8.07.0016, 

Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 17/08/2018, 

1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2018 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Assim, a reclamada deveria realizar o reembolso da 

diferença entre o valor total pago pelas passagens e o valor abatido da 

multa contratual e taxas administrativas, o que não demonstrou ter sido 

feito. Portanto, a retenção administrativa de valores superiores Àqueles 

que a autora gastou referentes à compra das passagens não utilizadas 

deve ser declarada indevida, implicando na condenação da reclamada à 

restituição do valor de R$ 317,37 (trezentos e dezessete reais e trinta e 

sete centavos), correspondentes a 95% do valor pago pelas passagens 

inicialmente, bem como a devolução de 8.276,40 pontos. Tal reembolso 

deve ocorrer na forma simples, eis que não se enquadra na hipótese do 

artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse 

ponto, friso que o E. STJ, em julgamento da Reclamação n. 7.247 – DF 

(2011/0268446-3) firmou o entendimento de que para a caracterização da 

repetição do indébito em dobro, como prevista no artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor, torna-se imprescindível a 

demonstração da má-fé do credor. No caso, como não foi comprovada a 

má-fé da reclamada, a restituição deve ocorrer na forma simples. No caso, 

reconhecido que houve cobrança indevida – fato incontroverso, de outro 

lado, é certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha 

do mero dissabor inerente à vida em sociedade e causou real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora, mormente porque demonstrou ter 

havido negativa da reclamada no pedido administrativo de reembolso dos 

valores. A cobrança por cancelamento, que represente percentual 

exagerado do valor pago, representa grave afronta aos preceitos 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, sendo assim, de acordo 

com o entendimento jurisprudencial é cabível a indenização por danos 

morais. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO, e o faço para: 1- CONDENAR a parte reclamada, a restituir para a 

parte autora do valor de R$ 317,37 (trezentos e dezessete reais e trinta e 

sete centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação, bem como a devolução de 8.276,40 pontos. 2- 

CONDENAR a reclamada a indenizar a reclamante no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize o 

pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARRUDA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001860-38.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL ARRUDA SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR A nova sistemática processual trouxe como norma 

fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da 

Lei Processual que dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter em 

prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 

No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. 

Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for 

favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos 
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termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que 

orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia 

processual, dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas 

pelo réu. Portanto, quanto ao exame das preliminares suscitadas pelo 

demandado, como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das 

questões prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio da primazia 

do julgamento do mérito. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia 

o reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito, por isso requer a 

declaração de inexistência de débito. A reclamada em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente em 

relação às faturas, conforme documentos acostados aos autos, razão 

pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de 

fato os serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado juntou 

cópia da Proposta de adesão devidamente assinada pelo reclamante, 

relatório de ligações, bem como histórico de faturas que demonstram o 

débito negativado. No caso, desnecessária a realização perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. A reclamada também 

junta telas do seu sistema que comprovam pagamento anteriores 

realizados pelo reclamante. Instado a se manifestar a reclamante 

apresentou impugnação e mesmo a reclamada trazendo aos autos 

documentos que demonstram o débito não quitado o reclamante não traz 

nenhum elemento que comprove a quitação dos débitos, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: E 

M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e 

nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

–INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA QUE 

DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, indefiro o pedido de condenação da 

parte autora como litigante de má fé, uma vez que não vislumbro os 

elementos de tal instituto na presente demanda e defiro o pedido 

contraposto realizado pela reclamada, para que o reclamante efetue o 

pagamento dos valores discutidos nos autos. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. - Opino pela procedência do pedido 

contraposto realizado pela reclamada, condenando o reclamante a pagar o 

valor de R$ 102,71 (cento e dois reais e setenta e um centavos), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a 

partir da contestação. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, caso o requerente realize o pagamento voluntário e o 

demandado manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001799-80.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP REQUERIDO: 

KATIANE PATRICIA ORTIZ DE JESUS I. RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA em que o requerente 

alega que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a 

requerida, e informa que a mesma deixou de cumprir com 18 parcelas de 

R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Diante de tais fatos pleiteia pela 

condenação da requerida no valor de R$ 7.667,66 (sete mil, seiscentos e 

sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), corrigidos e 

acrescidos de juros legais. Vislumbro que restou incontroversa a relação 

jurídica mantida entre as partes, sendo assim entendo que a requerente se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, trazendo aos autos elementos 

mínimos que comprovem seu direito, quais sejam, ficha de inscrição, 

documentos pessoais e planilha de cálculo com os valores atualizados. A 

requerida, mesmo devidamente citada (ID.28891935) se absteve de 

apresentar defesa e de comparecer à audiência de conciliação. Com isso, 

a requerente pleiteia que seja reconhecida a revelia. Cumpre esclarecer 

que nos Juizados Especiais a revelia somente é decretada quando a parte 

reclamada deixa de comparecer em audiência e a confissão ficta somente 

se aplica diante da inércia quanto à apresentação da peça de defesa. 

Deste modo, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, declaro à revelia da 

ré, bem como a confissão ficta dos fatos. Corroborando: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA 

DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL - PRESENTE 

PROVA HÁBIL A EMBASAR O PLEITO DE COBRANÇA, CABE AO RÉU A 

COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO 

DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ÔNUS DO QUAL NÃO SE 

DESINCUMBIU - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 8010032-84.2012.8.11.0046, TURMA 

RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal 

Única, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018). Logo, diante 

das provas trazidas aos autos pela parte autora e pela ausência de 

elementos que afastem essas provas, entendo cabível o pleito autoral. 

Assim, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela requerente e o faço para CONDENAR a requerida ao 

pagamento de R$ 7.667,66 (sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e 

sessenta e seis centavos), a título de cobrança de dívida líquida, certa e 

exigível, atualizada monetariamente a partir da data do ajuizamento da 

ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, caso o requerido realize o pagamento voluntário e o 

demandante manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-08.2020.8.11.0001

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 649 de 759



Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARQUES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE OAB - MT12566-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001862-08.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANDREIA MARQUES DUARTE REU: APPLE I. RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Inicialmente rejeito a preliminar de incompetência do juizado 

especial arguida pela reclamada em razão de necessidade de produção 

de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo 

são hábeis à formação de juízo de convicção III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Trata-se de ação na qual alega a parte autora ter adquirido 

um iPhone 7 em agosto de 2017, sendo que em setembro de 2019 o 

aparelho passou a apresentar problemas nas funções de áudio, 

supostamente, em decorrência de uma atualização de iOS. Informa que 

levou o produto para uma assistência técnica autorizada e foi informada 

que para solucionar o problema seria necessário realizar a substituição 

completa do aparelho, mediante pagamento, visto que a garantia já havia 

expirado há 02 (dois) anos. Informa que o vício apresentado no aparelho é 

oculto, sendo assim, a empresa tem a obrigação de realizar a substituição 

do produto. Com isso pleiteia indenização pelos danos morais sofridos, 

bem como a substituição do aparelho. A reclamada em sua defesa alega 

que a garantia do aparelho já expirou, não tendo a empresa praticado 

qualquer ato ilícito, alega que a autora não comprova a origem do vício que 

alega que o aparelho possui, sendo assim, requer ao final a improcedência 

da ação. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Analisando os 

autos, tenho que não restou comprovada a ocorrência do vício, vez que 

não não há nos autos nenhum elemento que comprove o fato, sendo que 

seria fácil para a autora trazer num vídeo demonstrando o problema ou a 

ordem do serviço que foi realizado na assistência técnica, ônus que 

incumbia a parte autora demonstrar, consoante o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Importante salientar que mesmo a reclamada apresentando 

contestação e alegando que não cometeu nenhum ato ilícito a reclamante 

deixou de apresentar impugnação. Sendo assim, não vislumbro nos autos 

elementos que me permitem reconhecer a responsabilidade civil no 

presente caso, como consequência também não vislumbro qualquer 

elemento que me faça fixar danos morais e materiais em favor da 

reclamante. Para que se configure o dano é imprescindível que haja: a) ato 

ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência; b) ocorrência de um dano seja ele de ordem patrimonial ou 

moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. 

Cediço que no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora 

a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A prova que 

deveria ter sido produzida pela parte reclamante não é impossível ou 

excessivamente impossível, haja que bastaria este ter juntado prova 

documental do seu direito, como manteve-se inerte, a improcedência se 

impõe. Nesse sentido, diz a doutrina: “O elemento primário de todo ilícito é 

uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. I. Esses ilícitos, como 

atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à ordem normativa 

do Direito justamente porque produz um dano. Não há responsabilidade 

sem um resultado danoso. Mas a lesão à bem jurídico cuja existência se 

verificará no plano normativo da culpa, está condicionada à existência, no 

plano naturalístico da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a 

base do resultado lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado 

comportamento humano contrário à ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, 

Tratado de Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º 

Edição, São Paulo, 2001, página 95). Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

- COMPRA DE TV - DEFEITO OCORRIDO APÓS 04 ANOS - VÍCIO OCULTO - 

AUSÊNCIA DE PROVA - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NÃO 

CONFIGURADA - Recurso conhecido e provido. 1-Para que seja possível 

condenação em indenização por perdas e danos, bem como em 

ressarcimento por danos morais, imperioso que reste demonstrado nos 

autos a ocorrência efetiva do dano alegado, o ato ilícito da outra parte e o 

nexo de causalidade entre um e outro, sob pena de indeferimento do 

pedido. 2- Não demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, seja 

pela não comprovação de que o vendedor incorreu em dolo ou má-fé, seja 

pela presunção da existência de desgastes próprios na TV adquirida, a 

reforma da decisão é medida que se impõe. (N.U 

0006088-94.2013.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 

10/08/2015) Destarte, a reclamante não trouxe aos autos elementos 

mínimos quanto a fato constitutivo do direito de ser indenizada e restituída. 

IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001911-49.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNA EDUARDA SKURA QUEIROZ REQUERIDO: VIVO 

S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Alega a parte reclamada que a petição inicial não 

veio instruída com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, 

sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia ser 

utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. A reclamada 

levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou 

comprovante de residência em seu nome, no entanto, rejeito a preliminar 

arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício capaz de 

ensejar a inépcia da inicial, pois o comprovante esta em nome da genitora 

do reclamante, conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º do 

CPC. A propósito, segundo o magistério de Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery: “(...) O autor pode juntar à petição inicial 

documentos que entende sejam importantes para demonstrar a existência 

dos fatos constitutivos de seu pedido (CPC 333 I). Há documentos, 

entretanto, que não são indispensáveis à propositura da ação, isto é, sem 

os quais o pedido não pode ser apreciado pelo mérito. A 

indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível 

diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida 

em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, 

Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve 

ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 
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dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. Afasto a preliminar de ausência de pretensão resistida 

arguida pelo reclamado, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Ademais, a Constituição Federal, 

em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça 

sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, sendo o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida 

por dívida no valor de R$ 408,13 (Quatrocentos e oito reais e treze 

centavos), no entanto o requerente não reconhece a dívida negativada. 

Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada a reparação por 

danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não 

praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos 

morais, uma vez que a reclamante firmou contrato junto à empresa, 

entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que tange ao pagamento 

dos débitos, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste 

modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da 

empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

r e q u e r e n t e .  N e s s e  s e n t i d o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a única em nome da requerente, portanto, não se aplica no presente caso 

a Súmula nº 385 do STJ. IV.DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 408,13 (Quatrocentos e oito reais e treze centavos) 

e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do 

reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 2 - Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, após o trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome da 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, caso o 

requerido realize o pagamento voluntário e o demandante manifeste 

concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ALMEIDA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002091-65.2020.8.11.0001. 

AUTOR: WANDERSON ALMEIDA LIMA REU: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. As 

partes efetuaram composição amigável, conforme análise da 

movimentação processual. (ID. 30475109) Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO firmado pelas partes para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos mediante sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, 

da Lei n. 9.099/95, julgando EXTINTO o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001959-08.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ALEXANDRE PEREIRA ARRUDA REU: VIVO S.A. I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Alega a parte reclamada que a petição inicial não veio 

instruída com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, 

sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia ser 

utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. A reclamada 

levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou 

comprovante de residência em seu nome, no entanto, rejeito a preliminar 

arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício capaz de 

ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do art. 

330, § 1º do CPC. A propósito, segundo o magistério de Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “(...) O autor pode juntar à petição 

inicial documentos que entende sejam importantes para demonstrar a 

existência dos fatos constitutivos de seu pedido (CPC 333 I). Há 

documentos, entretanto, que não são indispensáveis à propositura da 

ação, isto é, sem os quais o pedido não pode ser apreciado pelo mérito. A 

indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível 

diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida 

em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, 

Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve 

ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. Afasto a preliminar de ausência de pretensão resistida 

arguida pelo reclamado, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Ademais, a Constituição Federal, 

em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça 

sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, sendo o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida 

por dívida no valor de R$ 102,46 (cento e dois reais e quarenta e seis 

centavos), no entanto o requerente não reconhece a dívida negativada. 

Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada a reparação por 

danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não 

praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos 

morais, uma vez que a reclamante firmou contrato junto à empresa, 

entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que tange ao pagamento 

dos débitos, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste 

modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da 

empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

r e q u e r e n t e .  N e s s e  s e n t i d o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 
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negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a única em nome do requerente, portanto, não se aplica no presente caso 

a Súmula nº 385 do STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 102,46 (cento e dois reais e quarenta e seis 

centavos) e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do 

reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 2 - Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, após o trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome da 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, caso o 

requerido realize o pagamento voluntário e o demandante manifeste 

concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002116-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDERSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002116-78.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO ANDERSON DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Afasto as preliminares de ausência de interesse 

e pretensão resistida arguida pelo reclamado, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Neste contexto, aplicando-se as disposições da legislação consumerista 

ao caso em tela, especialmente as que vedam práticas abusivas, 

mostra-se viável o exame da pretensão autoral, notadamente de cunho 

reparatório. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer 

vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão dos arts.320 

e 330, do CPC. A propósito, segundo o magistério de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery : “(...) O autor pode juntar à petição inicial 

documentos que entende sejam importantes para demonstrar a existência 

dos fatos constitutivos de seu pedido (CPC 333 I). Há documentos, 

entretanto, que não são indispensáveis à propositura da ação, isto é, sem 

os quais o pedido não pode ser apreciado pelo mérito. A 

indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível 

diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida 

em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, 

Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve 

ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de R$ 

2907,93 (dois mil e novecentos e sete reais e noventa e três centavos), 

promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o 

referido débito e por isso requer a declaração de inexistência do débito 

aqui discutido. O reclamado, em sua defesa, alega estar amparada pelo 

exercício regular do seu direito, aduz que não houve a comprovação do 

dano moral por isso pleiteia que a presente demanda seja julgada 

improcedente. O reclamado em sua peça de defesa insiste que não houve 

ato ilícito de sua parte, porém não trouxe a baila qualquer elemento que 

comprove a relação jurídica entre as partes. Desta feita, diante da 

ausência de provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança do débito negativado e não 

tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força 

do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito 

negativado. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO A DÍVIDA EM QUESTÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECONVENÇÃO – EXCEÇÃO 

DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INVIABILIDADE – INADIMPLÊNCIA 

COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DA PARTE AUTORA JUSSARA DELEBRAND – ME DESPROVIDO – 

RECURSO DA PARTE RÉ SILMAQ S.A. PROVIDO EM PARTE. (N.U 

0005592-21.2009.8.11.0004, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) Vale frisar que em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 
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dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que as 

negativações do presente processo são as únicas em nome do 

requerente, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do 

STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguida e 

no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

2.907,93 (dois mil e novecentos e sete reais e noventa e três centavos) e, 

por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o 

trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize 

o pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001997-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA GRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001997-20.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DA SILVA GRACA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR A reclamada levanta 

preliminar alegando que a parte reclamante não juntou comprovante de 

residência em seu nome, no entanto, rejeito a preliminar arguida pelo 

Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a 

inépcia da inicial, pois o comprovante esta em nome da genitora do 

reclamante, conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º do 

CPC. A propósito, segundo o magistério de Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery: “(...) O autor pode juntar à petição inicial 

documentos que entende sejam importantes para demonstrar a existência 

dos fatos constitutivos de seu pedido (CPC 333 I). Há documentos, 

entretanto, que não são indispensáveis à propositura da ação, isto é, sem 

os quais o pedido não pode ser apreciado pelo mérito. A 

indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível 

diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida 

em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, 

Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve 

ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor- 

parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

pela requerida por dívida no valor de R$ 134,97 (cento e trinta e quatro 

reais e noventa e sete centavos), no entanto o requerente não reconhece 

a dívida negativada. Assim, pugna pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação, bem como pela condenação da 

reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a 

reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia 

ensejar a indenização por danos morais, uma vez que o reclamante firmou 

contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações 

no que tange ao pagamento dos débitos, estando amparada pelo exercício 

regular do seu direito. Deste modo, a ausência de pagamento ante a 

devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção 

do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. Nesse sentido: Recurso Inominado: 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 
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qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a única em nome do requerente, portanto, não se aplica no presente caso 

a Súmula nº 385 do STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

134,97 (cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) e, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o 

trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize 

o pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002095-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO NUNES CANAVARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002095-05.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDVALDO NUNES CANAVARROS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Inicialmente, afasto a 

preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em vista que 

se confunde com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser 

analisado. Alega a parte reclamada que a petição inicial não veio instruída 

com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, sendo que o 

documento apresentado pela parte autora não poderia ser utilizado para 

tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o documento 

anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito indevido, não 

havendo que se falar em ausência de provas. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

206,30 (duzentos e seis reais e trinta centavos), inscrita na data de 

01/05/2019, no entanto o requerente não reconhece a dívida negativada. 

Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada a reparação por 

danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não 

praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos 

morais, uma vez que o reclamante firmou contrato junto à empresa, 

entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que tange ao pagamento 

dos débitos, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste 

modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da 

empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

r e q u e r e n t e .  N e s s e  s e n t i d o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 655 de 759



nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a única em nome do requerente, portanto, não se aplica no presente caso 

a Súmula nº 385 do STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 206,30 (duzentos e seis reais e trinta centavos), e, 

por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito. 2 - Condenar a parte reclamada ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o 

trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize 

o pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001999-87.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE LIRA SOUSA REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO 

PARA S.A. - CELPA I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total 

de R$ 24,15 (vinte e quatro reais e quinze centavos), com anotação em 

02/12/2015, promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que 

desconhece o referido débito e por isso requer a declaração de 

inexistência do débito aqui discutido. O reclamado, em sua defesa, alega 

estar amparada pelo exercício regular do seu direito, aduz que o autor era 

titular da unidade consumidora de imóvel situado no estado do Pará, junta 

telas do sistema para demonstrar o cadastro, bem como os supostos 

débitos. O reclamado em sua peça de defesa insiste que não houve ato 

ilícito de sua parte, porém não trouxe à baila qualquer elemento que 

comprove a relação jurídica entre as partes.Vale frisar que em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. A reclamada em sua contestação insiste na regularidade da 

negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome do reclamante, possuindo débitos 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que a imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 
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de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do 

presente processo é a única em nome do requerente, portanto, não se 

aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante 

para: 1 – Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 24,15 (vinte e 

quatro reais e quinze centavos) e, por conseguinte, determinar a exclusão 

definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - 

Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% 

ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, caso o requerido realize o pagamento voluntário e o 

demandante manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002073-44.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO LOPES REQUERIDO: OI S/A I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir arguida 

pela reclamada, pois, em que pese as partes terem realizado acordo em 

audiência de conciliação, o objeto da presente lide é o descumprimento do 

acordo com a consequente inscrição dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, devendo ser analisado o mérito da presente 

demanda. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

pela requerida, mesmo as partes já tendo firmado acordo em audiência de 

conciliação sobre a referida cobrança indevida. Assim, pugna pela 

retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela 

condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em 

contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que 

poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez que a 

reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com 

suas obrigações no que tange ao pagamento dos débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a legalidade da inscrição realizada em nome do 

autor. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da cobrança do débito negativado e não 

tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força 

do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito 

negativado. Ressalto que a reclamada já havia realizado acordo com o 

autor em relação aos débitos aqui discutido, e mesmo assim, contrariando 

sua ação, descumpriu o pacto firmado entre as partes. Saliento que, o 

débito que gerou a negativa foi pago pelo reclamante, conforme 

documento juntados nos autos. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO 

DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA 

– INSCRIÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA PAGA – DANO MORAL PRESUMIDO – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – 

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. É entendimento assente na 

jurisprudência pátria que, em se tratando de ações negatórias, o ônus da 

prova compete ao réu, pela impossibilidade de o autor produzir a prova 

negativa. Não havendo comprovação em juízo da existência da dívida, 

imperioso se faz reconhecer a ilicitude da cobrança e da inclusão do nome 

do apelado nos órgãos de proteção ao crédito. O dano moral decorre do 

próprio ato lesivo da inscrição indevida, nos órgãos de proteção ao 

crédito, o que se permite presumir, gerando o direito à indenização (dano 

moral in re ipsa). Sendo observados os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade, a manutenção do quantum indenizatório é a medida que 

se impõe. (N.U 0010517-66.2009.8.11.0002, , ADILSON POLEGATO DE 

FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015). No que concerne à reparação 

do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Entretanto, em que pese à conduta ilícita praticada 

pela reclamada, melhor sorte não socorre ao reclamante no que tange à 

ocorrência de danos morais. Em consulta ao extrato do órgão de proteção 

ao crédito apresentado pelo reclamante é possível observar o registro de 

anotações preexistentes a anotação discutida nos autos. Assim, embora 

demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome 

do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior 

válido nos cadastros de proteção ao crédito aponta a inexistência de 

abalo, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta 

ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano moral 

indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da 

súmula do STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e 

no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante para: 1 – CONDENAR a reclamada a efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, após o trânsito em julgado, a exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, no que se refere ao débito 

discutido nestes autos (R$ 360,80 – trezentos e sessenta reais e oitenta 

centavos), nos moldes da decisão liminar proferida nos autos, caso ainda 

não tenha sido efetuada a determinação. 2 – Opino pela improcedência 

dos danos morais. - Mantenho a liminar deferida. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003513-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDCARLOS LOURENCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DAL PRA OAB - MT22783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003513-75.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EDCARLOS LOURENCO DA SILVA REU: TIM S/A Vistos. Trata-se 

de Ação de Indenização Por Danos Morais c/c Pedido de Tutela 

Antecipada c/c Lucros Cessantes, formada pelas partes acima indicada. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

demandante restou silente e deixou transcorrer o prazo concedido, não 

procedendo à emenda da inicial, consoante se denota nos autos, razão 

pela qual, o indeferimento da petição inicial, é medida que se impõe. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato a 

impossibilidade de processar e julgar a demanda, visto que o requerente 

deixou de juntar documento imprescindível aos autos, conforme solicitado 

na decisão (ID. 28730231). Nesse sentido: ESTADO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005876-55.2018.8.11.0055. 

APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - EMENDA À INICIAL - NÃO REALIZADA - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da 

Súmula 72/STJ, a comprovação da mora é condição para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão e sua ausência implica no indeferimento da 

petição inicial, máxime quando oportunizada a emenda. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). Deste modo, a extinção do feito 

é medida que se impõe. Diante do exposto, indefiro a exordial e julgo 

extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil. Determino o cancelamento da audiência de 

conciliação. Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do 

artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, 

procedidas as baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo 

definitivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013361-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOLITA NASCIMENTO GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de Ação de Execução formada pelas partes 

constantes destes autos. O exequente informou a quitação do débito. 

Assim, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Proceda-se o arquivamento dos autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002462-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002462-29.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANDREIA NUCIA DE MARCHI REU: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. I.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Acolho a preliminar arguida pela reclamada 

para que conste no polo passivo da presente demanda apenas a empresa 

Gol Linhas Aéreas S/A, inscrita no CNPJ sob o n. º 07.575.651/0001- 59, 

devendo ser retificado o polo passivo. Afasto a preliminar de rejeição da 

inversão do ônus da prova, tendo em vista que se confunde com o mérito 

da lide, de modo que com ele deve ser analisado. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, uma vez que os fatos 

narrados dizem respeito a relação jurídica firmada entre a autora e a ré 

com uma possível falha na prestação do serviço, sendo assim, necessário 

se faz a análise de sua responsabilidade no caso em testilha. Rejeito o 

pedido de realização de audiência de instrução e julgamento, pois, em 

análise aos fatos narrados e pelas provas juntadas nos autos é possível a 

análise do mérito sem a necessidade de dilação probatória, sendo assim, 

em atenção ao principio da celeridade, passo a analise do mérito. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de ação 

indenizatória na qual a parte autora alega, em síntese, ter adquirido 

passagens aéreas com destino a São Paulo. Aduz, no entanto, que ao 

tentar realizar o check in no dia do embarque foi informada sobre a falta 

do pagamento. Tendo que realizar o pagamento para garantir o embarque. 

Informa nos autos que a cobrança é indevida, vez que já havia pago pelos 

valores. Pelo acima exposto, requer a condenação da companhia aérea ao 

pagamento de indenização por danos morais e materiais. A Reclamada, em 

sua defesa, alega excludente de responsabilidade – fato de terceiro -com 

isso inexiste ato ilícito praticado, não restando caracterizado os elementos 

da responsabilidade civil capaz de ensejar danos morais, alega que não 

há que se falar em danos materiais e requer a improcedência da ação. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Analisando os autos, tenho que 

não restou comprovada a ocorrência de ato ilícito, não vislumbro que o 

reclamante teve qualquer dano a ser reparado, uma vez que não foi 

demonstrado por ela que efetuou o pagamento integral das passagens 

adquiridas, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, consoante o art. 

373, I do Código de Processo Civil. Ressalto que a parte autora junta como 

elemento de prova a reserva que realizou no site da reclamada, nesse 

mesmo documento restou comprovado o pagamento de parte da viagem, 

ficando um remanescente de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 

Além disso, no mesmo documento, é possível visualizar que o pagamento 

não estava confirmado, estava com o status de “em processamento” e a 

situação da passagem estava como “reservado”. Além disso, a parte 

autora não traz nos autos comprovante de que pagou o saldo 

remanescente via boleto bancário. Sendo assim, não vislumbro nos autos 

elementos que me permitem reconhecer a responsabilidade civil no 

presente caso, como consequência também não vislumbro qualquer 

elemento que me faça fixar danos morais e materiais em favor da 

reclamante. Para que se configure o dano é imprescindível que haja: a) ato 

ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência; b) ocorrência de um dano seja ele de ordem patrimonial ou 

moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. 

Portanto, entendo que no caso em testilha encontra-se ausente o nexo 

causal entre o fato alegados pelo reclamante e a conduta da empresa 

reclamada. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO rejeição parcial das 

preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial. - 
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Acolho a preliminar arguida pela reclamada para que conste no polo 

passivo da presente demanda apenas a empresa Gol Linhas Aéreas S/A, 

inscrita no CNPJ sob o n. º 07.575.651/0001- 59, devendo ser retificado o 

polo passivo. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015264-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA PORTO PITON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de ação formada entre as partes 

constantes destes autos. As partes informam que compuseram 

amigavelmente, por meio de acordo realizado e encartado nos autos. 

Destarte, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

ACORDO formulado entre a reclamante e a reclamada, mediante sentença, 

em conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito com lastro legal no 

disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. P. R. 

I. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002555-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAKIYAMA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002555-89.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ELISANGELA MAKIYAMA DE SOUZA REQUERIDO: DIVANEIDE 

DOS SANTOS BERTO DE BRITO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia a requerente indenização por danos morais em 

razão de ter contratado a requerida para entrar com processo em relação 

a beneficio do INSS, alega que por diversas vezes entrou em contato com 

a requerida para saber sobre o andamento do processo, e todas as vezes 

foi informada que em breve teria o valores, além disso, a requerida 

encaminhou documentos falsos para que a autora assinasse, com o intuito 

de engana-la sobre o processo. Narra que após passar um lapso temporal 

sem nenhuma resposta, se dirigiu até a sede do INSS, bem como foi até a 

justiça federal e descobriu que não possuía nenhum processo em seu 

nome. Ante tais fatos, fez boletim de ocorrência, representação na OAB 

contra a requerida, e requer na presente ação indenização pelos danos 

morais sofridos. A requerida, mesmo devidamente citadas (ID.29303641) 

se absteve de apresentar defesa e de comparecer à audiência de 

conciliação. Com isso, a requerente pleiteia que seja reconhecida à 

revelia. Cumpre esclarecer que nos Juizados Especiais à revelia somente 

é decretada quando a parte reclamada deixa de comparecer em audiência 

e a confissão ficta somente se aplica diante da inércia quanto à 

apresentação da peça de defesa. Deste modo, nos termos do artigo 20 da 

Lei 9.099/95, declaro à revelia da ré, bem como a confissão ficta dos 

fatos. Corroborando: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - 

REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS 

NARRADOS NA INICIAL - PRESENTE PROVA HÁBIL A EMBASAR O PLEITO 

DE COBRANÇA, CABE AO RÉU A COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, 

MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

- ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

8010032-84.2012.8.11.0046, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2018, Publicado 

no DJE 26/09/2018). Cumpre ressaltar que o artigo 927 do Código Civil 

prevê que aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo, in verbis: Artigo 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Por sua vez, o 

artigo 186 do precitado diploma legal menciona que aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Em análise aos fatos narrados e 

aos documentos juntados nos autos pela autora é possível visualizar que 

houve por parte da requerida quebra a boa-fé contratual, pois a mesma 

firmou contrato com a requerente referente a realização do serviço, e 

posteriormente não cumpriu com aquilo que ela mesma contratou. Cediço 

que as relações contratuais são embasadas em princípios, e a atual 

doutrina trata sobre a violação positiva do contrato. O artigo 422 do Código 

Civil impõe aos contratantes que conservem no decorrer de toda a relação 

contratual o princípio da boa-fé objetiva, motivo pelo qual passou a ser 

exigida a adoção de uma conduta leal, que o contrato seja visualizado 

como o início de uma relação de confiança e de cooperação. Em outras 

palavras, ambos os contratantes devem visar à conclusão do fim 

contratual, sem ferir as legítimas expectativas da outra parte. O advento 

da boa-fé objetiva como guia regulador das relações contratuais, desse 

modo, não só limitou o atuar dos contratantes, de forma a extirpar 

condutas desleais e abusivas, como também ampliou as suas obrigações. 

Essas obrigações que emanam da boa-fé objetiva são denominadas de 

“deveres anexos ou secundários”, que passaram a exigir, além da 

prestação correta, perfeita e adequada da obrigação principal, os deveres 

de cuidado, de informação, de colaboração e de proteção com a pessoa e 

o patrimônio do outro. Assim, além da obrigação principal do tipo 

contratual, em razão da boa-fé objetiva, existem essas novas obrigações, 

cuja inobservância pelo contratante acarreta o inadimplemento 

denominado de “violação positiva do contrato”, dando ensejo a 

indenização por danos morais. A violação positiva do contrato não 

significa que a prestação principal ou uma cláusula contratual não foi 

cumprida, mas que deixaram de ser observados alguns deveres 

derivados da boa-fé objetiva. Ou seja, como consequência do surgimento 

da boa-fé objetiva, ocorreu um desdobramento das hipóteses de 

inadimplência contratual. De acordo com as circunstâncias do caso 

concreto, a violação positiva do contrato poderá permitir a resolução do 

contrato e/ou a autorização do pleito indenizatório, na hipótese de ser 

verificado que tal tipo de inadimplência acarretou danos ao outro 

contratante, dispensando, nesse caso, inclusive, a verificação da 

existência de culpa. Logo, provado o fato básico, isto é, o ponto de apoio, 

provado está o dano, suporte fático do dever de reparar o dano. Isso se 

infere da convivência societária natural, a qual prima pelo respeito à 

dignidade de cada ser humano. Cabe ao autor provar o fato básico e 

alegar a consequência natural, o fato-consequência. A indenização, não 

há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente 

possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento 

sem causa, ensejador de novo dano. O valor a ser arbitrado deve ser 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Presentes, pois, os 

pressupostos na responsabilidade civil (o dano, o nexo de causalidade e a 

conduta ilícita da reclamada), impõe-se reconhecer o dever de indenizar. 
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III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante para: 1- CONDENAR a requerida a 

indenizar a requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir 

da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, caso o requerido realize o pagamento voluntário e o 

demandante manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002466-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002466-66.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LEANDRO GOMES DE SOUZA REU: SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado especial arguida pelo reclamante em razão de necessidade de 

produção de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no 

processo são hábeis à formação de juízo de convicção. A nova 

sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia do 

julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: 

Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução 

integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo sentido, 

dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o 

juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem 

aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em 

atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a 

simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise 

das questões preliminares arguidas pelo réu. Portanto, quanto ao exame 

das preliminares suscitadas pelo demandado, como o mérito é favorável 

ao réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele invocada em 

atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. III. MÉRITO Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Pleiteia o reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito no valor de promovido pela reclamada, ao argumento de que 

desconhece o referido débito e o vínculo jurídico, por isso pleiteia pela 

declaração de inexistência de débito. A reclamada em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente em 

relação às faturas, conforme documentos acostados aos autos, razão 

pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de 

fato os serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado junta 

em sua contestação áudio em que o reclamante confirma que possui 

débitos em aberto, e renegocia os mesmos, junta também relatório de 

utilização dos serviços, cadastro interno em nome do reclamante que 

comprovam a relação jurídica, bem como o débito negativado. Instado a se 

manifestar a reclamante apresentou impugnação e mesmo a reclamada 

trazendo aos autos documentos que demonstram o débito não quitado o 

reclamante não traz nenhum elemento que comprove a quitação dos 

débitos, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 

373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE 

R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA 

QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, defiro o pedido de condenação da 

parte autora como litigante de má fé, uma vez que vislumbro os elementos 

de tal instituto na presente demanda e defiro o pedido contraposto 

realizado pela reclamada, para que o reclamante efetue o pagamento dos 

valores discutidos nos autos. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pelo reclamante. - Opino pela procedência do pedido contraposto realizado 

pela reclamada, condenando o reclamante a pagar o valor de R$ 425,43 

(quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a 

partir da contestação. - Condeno a parte Reclamante à pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 3% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. - Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na 

forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se 

em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, caso o requerente realize o 

pagamento voluntário e o demandado manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002719-54.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ZELIA ALBANO DOS REIS DE JESUS RÉU: BANCO BRADESCO I. 

RELATÓRIO Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Inicialmente afasto a preliminar de ausência de interesse de 
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agir arguida pela reclamada, posto que o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o 

resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, 

aplicando-se as disposições da legislação consumerista ao caso em tela, 

especialmente as que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame 

da pretensão autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão 

o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via 

administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia 

constitucional. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. In 

casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - parte hipossuficiente, deve ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova. Alega a parte autora na exordial que realizou 

empréstimo bancário com a Requerida no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) no dia 12/07/2019, no entanto, informa que para que o montante não 

foi depositado em sua conta, conforme fora informada, sendo assim, 

entrou em contato com a reclamada para saber o motivo, momento em que 

foi informada que seria necessário aderir ao contrato de seguro no valor 

de R$ 499,90(quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), e 

que tal valor seria descontado de sua conta uma parcela de R$6,00 (seis 

reais) por mês, para então ser liberado o montante do empréstimo. Informa 

que por precisar do montante aceitou a contratação do seguro no dia 

17/07/2019, no entanto aduz que a reclamada descontou o montante total 

de uma vez só na sua conta. Ante tais fatos, tentou cancelar o contrato 

de seguro, porém não obteve êxito. Sendo assim, requer o cancelamento 

do contrato, condenação da reclamada em danos materiais, bem como 

danos morais. A Reclamada em sua defesa alega que não há venda 

casada, uma vez que teve o consentimento da reclamante no momento da 

assinatura do contrato. Informa que o contrato é lei entre as partes, ante 

isto não há nulidade do contrato. Informa estar amparada pelo exercício 

regular do seu direito, aduz que houve culpa exclusiva da consumidora, 

não tendo que se falar em danos materiais e morais, requerendo ao final a 

improcedência da ação. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Analisando os 

autos, tenho que não restou comprovada a ocorrência do ato ilícito, vez 

que não há nos autos nenhum elemento que comprove o fato, sendo que 

seria fácil para a autora trazer nos autos o extrato da sua conta 

demonstrado a data que o empréstimo foi depositado, além do desconto 

efetuado de um única vez, ônus que lhe incumbia, consoante o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Sendo assim, não vislumbro nos autos 

elementos que me permitem reconhecer a responsabilidade civil no 

presente caso, como consequência também não vislumbro qualquer 

elemento que me faça fixar danos morais e materiais em favor da 

reclamante. Para que se configure o dano é imprescindível que haja: a) ato 

ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência; b) ocorrência de um dano seja ele de ordem patrimonial ou 

moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. 

Cediço que no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora 

a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A prova que 

deveria ter sido produzida pela parte reclamante não é impossível ou 

excessivamente impossível, haja que bastaria este ter juntado prova 

documental do seu direito, como não o fez, a improcedência se impõe. 

Nesse sentido, diz a doutrina: “O elemento primário de todo ilícito é uma 

conduta humana e voluntária no mundo exterior. I. Esses ilícitos, como 

atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à ordem normativa 

do Direito justamente porque produz um dano. Não há responsabilidade 

sem um resultado danoso. Mas a lesão à bem jurídico cuja existência se 

verificará no plano normativo da culpa, está condicionada à existência, no 

plano naturalístico da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a 

base do resultado lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado 

comportamento humano contrário à ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, 

Tratado de Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º 

Edição, São Paulo, 2001, página 95). Além disso, vislumbro que os 

contratos assinados são os únicos meios de prova juntados pela autora, 

no entanto os mesmos não tem o condão de comprovar a venda casada, 

ainda mais pelo fato de terem sido assinados em datas diversas. É o 

entendimento da nossa Turma Recursal: “RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA - 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE TERMOS APARTADOS E 

DEVIDAMENTE ASSINADOS – AQUIESCÊNCIA DA CONSUMIDORA – 

INEXISTÊNCIA DE ato ilícito – dano moral não configurado - 

IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 8010388-97.2015.8.11.0006, 

TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020.” 

Destarte, a reclamante não trouxe aos autos elementos mínimos quanto a 

fato constitutivo do direito de ser indenizada e restituída. IV. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da 

presente ação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002400-86.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LORI VALTER DE MOURA PERES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES 

Alega a parte reclamada que a petição inicial não veio instruída com 

comprovante de negativação expedido por órgão oficial, sendo que o 

documento apresentado pela parte autora não poderia ser utilizado para 

tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o documento 

anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito indevido, não 

havendo que se falar em ausência de provas. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer 

vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do 

parágrafo único do art. 330, § 1º do CPC. A propósito, segundo o 

magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “(...) O 

autor pode juntar à petição inicial documentos que entende sejam 

importantes para demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu 

pedido (CPC 333 I). Há documentos, entretanto, que não são 

indispensáveis à propositura da ação, isto é, sem os quais o pedido não 

pode ser apreciado pelo mérito. A indispensabilidade da juntada do 

documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, 

depende do tipo da pretensão deduzida em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson 

Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil 

Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve ser priorizado o acesso à 

justiça em detrimento de certas exigências, que acabam acarretando 

entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos princípios que 

regem os juizados especiais, em atenção à celeridade processual. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 
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nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia o Reclamante indenização por 

danos morais ao argumento de que teve seus dados inscritos em cadastro 

de proteção ao crédito indevidamente pela Reclamada no valor de R$ 

180,14 (cento e oitenta reais e quatorze centavos), lastreando o pedido 

com a alegação de que desconhece o débito apontado e que nunca teve 

vínculo com a reclamada. A Reclamada, em defesa, alega que a cobrança 

é referente a consumo UC cadastrada sob o nº 1956667-8, do qual aquela 

é titular, o que torna legítima a cobrança e a inserção dos dados do autor 

nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do não pagamento da 

dívida renegociada. Ao final como pedido contraposto pugna pela 

condenação do reclamante ao pagamento do valor inadimplido, além da 

condenação do autor as penas de litigância de má-fé. Em análise aos 

documentos anexos a defesa verifica-se que não assiste razão o 

Reclamante, visto que a reclamada logrou êxito em demonstrar a relação 

jurídica com o reclamante, pois o mesmo juntou como comprovante de 

endereço no processo n º0054920-84.2013.811.000 cópia da fatura de 

energia referente a UC supracitada, a reclamada também junta histórico de 

faturas pendentes e cadastro em nome do autor. No mais, não restaram 

comprovados os pagamentos das faturas apontadas nos autos que 

desvincule a Reclamante dos débitos aqui discutidos. Logo, tem-se que o 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 

373, I do CPC), pois não trouxe ao processo nenhuma prova de que 

estava em dia com suas obrigações perante a Reclamada. Assim, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes, bem como de que não houve o devido 

adimplemento de suas obrigações para com a Reclamada, não havendo 

que se falar em inscrição indevida. Corroborando: “CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PARTE RÉ DESINCUMBIU-SE DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO DE PROVAR 

FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO DEVIDA. Sustenta a 

autora que nada deve a ré e que ficou surpresa ao ter seu nome inscrito 

nos cadastros de inadimplentes. Requereu a retirada de seu nome dos 

cadastros restritivos de crédito e indenização por danos extrapatrimoniais. 

Em contestação a demandada anexou aos autos comprovantes de um 

empréstimo firmado entre as partes (fl. 84), contradizendo aos fatos 

expostos pela autora. Sobreveio a sentença do juízo a quo julgando 

improcedente a ação. Insatisfeita com o julgado a demandante interpôs 

recurso. Não merece provimento o recurso. Conforme apresentado nos 

autos em fl.84, é visível que houve um vínculo entre as partes, onde 

deveria a requerente comprovar o pagamento da parcela em atraso em 

relação ao empréstimo, mas não comprovou. Diante desta situação, devida 

a cobrança e licita a inscrição nos órgãos de inadimplentes. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007248370, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 28/03/2018)”. Portanto, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Dessa forma, comprovada a relação jurídica e a dívida 

imputada ao reclamante, à inscrição em cadastro de devedores não 

representa ilícito e consequentemente não há o que se falar em abalo de 

dano moral. Por fim, defiro o pedido de condenação da parte autora como 

litigante de má fé, uma vez que vislumbro os elementos de tal instituto na 

presente demanda e defiro o pedido contraposto realizado pela reclamada, 

para que a reclamante efetue o pagamento dos valores discutidos nos 

autos. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante. - Opino pela procedência do pedido contraposto realizado pela 

reclamada, condenando o reclamante a pagar o valor de R$ 180,14 (cento 

e oitenta reais e quatorze centavos) , a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação. - Condeno 

a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 

3% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na 

forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. - Outrossim, em 

decorrência da má-fé, condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei 

n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, 

§8º do CPC. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, caso o requerente realize o pagamento voluntário e o 

demandado manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002561-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE NASSARDEN ROSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESERVA BONIFACIA BY HELBOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002561-96.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SOLANGE NASSARDEN ROSSI REQUERIDO: CONDOMINIO 

RESERVA BONIFACIA BY HELBOR I. RELATÓRIO Dispenso o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Trata-se de ação na qual alega a parte autora ser 

proprietária da unidade autônoma 43, torre 02, do condomínio Requerido, e 

que teria reservado o “espaço lounge” do condomínio para 

confraternização de seu filho com amigos para o dia 19/10/2019, e que no 

mesmo dia realizaria um chá em comemoração ao “Outubro Rosa ” em seu 

apartamento. Alega que foi surpreendida por notificação da administração 

do condomínio cancelando a reserva do “espaço lounge” porque a 

reserva da referida área comum tinha o objetivo de realizar evento 

comercial, negando este objetivo. Por esse motivo, requer a reparação de 

danos morais e materiais. A requerida em sua defesa alega que o objetivo 

da autora era a realização de um bazar, e que, por determinação do 

regimento interno e da convenção do condomínio tal conduta é vedada. 

Para comprovar o alegado em sua defesa a requerida junta nos autos 

cópia do convite do bazar que ocorreria no condomínio no dia dos fatos, a 

divulgação do mesmo nas redes sociais da loja da autora, além do 

regimento interno e convenção condominial. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Analisando os autos, tenho que não restou comprovada a 

ocorrência do ato ilícito praticado pela requerida, vez que a representante 

estava amparada pelo exercício regular do seu direito em efetuar o 

cancelamento da reserva, pois restou demonstrado que a autora utilizaria 

do condomínio pra realizar atividade comercial, proibida pela norma do 

mesmo. Ressalto que a autora alegou que realizaria um chá em seu 

apartamento, porém no convite do bazar juntado nos autos pela requerida 

tem apenas o endereço do edifício, sem especificar que ocorreria no 

interior do apartamento da autora. Com isso, vislumbro que os fatos 

narrados na contestação apresentam verossimilhança, juntamente com as 

provas trazidas pelas partes. Sendo assim, não vislumbro nos autos 

elementos que me permitem reconhecer a responsabilidade civil no 

presente caso, como consequência também não vislumbro qualquer 

elemento que me faça fixar danos morais e materiais em favor da 

requerente. Para que se configure o dano é imprescindível que haja: a) ato 

ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência; b) ocorrência de um dano seja ele de ordem patrimonial ou 

moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. 

Cediço que no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora 

a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. Nesse sentido, 

diz a doutrina: “O elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana e 

voluntária no mundo exterior. I. Esses ilícitos, como atentado a um bem 

juridicamente protegido, interessa à ordem normativa do Direito justamente 

porque produz um dano. Não há responsabilidade sem um resultado 
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danoso. Mas a lesão à bem jurídico cuja existência se verificará no plano 

normativo da culpa, está condicionada à existência, no plano naturalístico 

da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a base do resultado 

lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado comportamento 

humano contrário à ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, Tratado de 

Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º Edição, São 

Paulo, 2001, página 95). Diante dos fatos, por não haver nos autos prova 

do alegado em sua inicial, e por haver elemento extintivos do direito da 

autora, entendo que o pleito não deve ser acolhido. Por fim, indefiro o 

pedido de condenação da parte autora como litigante de má fé, uma vez 

que não vislumbro os elementos de tal instituto na presente demanda. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pela reclamante. - Opino pela improcedência do pedido de aplicação das 

penas de litigância de má-fé. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002424-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002424-17.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVANGELISTA ALMEIDA LIMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Alega a parte reclamada que a petição inicial 

não veio instruída com comprovante de negativação expedido por órgão 

oficial, sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia 

ser utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. III. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Pleiteia o reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito por débitos no valor total de R$ 92,78 (noventa e dois reais e 

setenta e oito centavos), promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça 

inicial que desconhece o referido débito pois, jamais firmou contrato com a 

reclamada e por isso requer a declaração de inexistência do débito aqui 

discutido. O reclamado, em sua defesa, alega que houve contratação dos 

serviços, pois, o reclamante possui faturas não pagas, alega que não 

houve a comprovação do dano moral por isso pleiteia que a presente 

demanda seja julgada improcedente. O reclamado em sua peça de defesa 

insiste que não houve ato ilícito de sua parte, porém não trouxe à baila 

qualquer elemento que comprove a relação jurídica entre as partes, como 

contrato assinado pelo reclamante, ou áudio que comprova a solicitação 

dos serviços. Desta feita, diante da ausência de provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO A DÍVIDA EM QUESTÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECONVENÇÃO – EXCEÇÃO 

DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INVIABILIDADE – INADIMPLÊNCIA 

COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DA PARTE AUTORA JUSSARA DELEBRAND – ME DESPROVIDO – 

RECURSO DA PARTE RÉ SILMAQ S.A. PROVIDO EM PARTE. (N.U 

0005592-21.2009.8.11.0004, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) Vale frisar que em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que a 

negativação objeto do presente processo é a única em nome do 

requerente, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do 

STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no 

mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

92,78 (noventa e dois reais e setenta e oito centavos) e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se 

o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em jugado, 

proceder à exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize o 

pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020433-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020433-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Das preliminares Não se 

caracteriza falta de interesse de agir em razão da suposta ausência de 

pretensão resistida alegada pela reclamada, uma vez que não se faz 

necessário o esgotamento da via administrativa para o pleno acesso ao 

Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade 

da jurisdição. Da mesma forma, a utilização de documentos unilaterais 

(consulta de balcão) não implica inépcia da inicial, uma vez que o 

consumidor pode se valer dos subsídios ao seu alcance para demonstrar 

seu direito, característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte 

reclamada o ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da 

prova. Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. No mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em que alega o Reclamante ANA CRISTINA DA SILVA 

que foi surpreendido pela notícia da negativação de seu nome pela 

reclamada por suposto débito que não reconhece, uma vez que alega que 

não teria contratado qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é de 

se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em contestação, a 

Reclamada alega e comprova que o Reclamante possui vínculo jurídico 

com a instituição financeira, por meio do CARTÃO SANTANDER FREE 

MASTERCARD, cuja proposta de adesão foi assinada pela parte autora em 

06/04/2018, conforme documento em mov. ID 29015944, tendo sido 

amplamente utilizado pelo autor ao efetuar diversas compras, o que se 

verifica do espelho de faturas mensais trazidas com a defesa (mov. ID 

29015943). Porém, como deixou de efetuar o pagamento das faturas de 

serviço, houve bloqueio do cadastro e o nome da parte autora foi lançado 

junto ao SERASA. Com isso requer a improcedência da ação. Friso que os 

argumentos e documentos trazidos aos autos pela defesa da reclamada 

não foram suficientemente impugnados pela parte autora, reiterando a 

negativa de contratação, embora a defesa tenha sido acompanhada de 

farta documentação probante. Após analisar detidamente os autos, e os 

documentos a ele trazidos entendo que o pedido é improcedente. Com 

efeito, a parte reclamante é devedora da reclamada, pois não quitou os 

débitos relativos às faturas de serviço livremente contratado, conforme 

restou demonstrado pela empresa requerida em sua defesa. Logo, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da 

reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez 

que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de 

indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato 

e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Via 

de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DEMANDADA QUE 

COMPROVA A ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ALEGAÇÕES 

AMBÍGUAS E OMISSIVAS DA EXORDIAL QUE INDUZEM AO 

RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71007624240, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 20-07-2018) Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a notória semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso, assim como a parte autora não demonstrou o pagamento das 

faturas que deram ensejo à negativação pela reclamada. Por fim, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, e o faço com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, CPC. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeta-se o presente projeto de sentença 

ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. ARTHUR 

GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019946-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT10353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO LTDA (REQUERIDO)

IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

LAMARA AMADO SANTOS OAB - MG110986 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019946-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUARDO MARINHO DA SILVA REQUERIDO: KASUAL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, IPM2 - INVESTIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA - ME, CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO LTDA 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por EDUARDO MARINHO DA SILVA em face de KASUAL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, IPM2 - INVESTIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA – ME e CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO LTDA 

buscando a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com as 

reclamadas, bem como requer o ressarcimento de danos materiais e 

morais sofridos. Em sede de preliminar a reclamada arguiu que o valor da 

causa excede a alçada dos Juizados Especiais Cíveis, pugnando, ao final, 

pela improcedência da demanda. Na espécie, verifico que o valor do 

proveito econômico buscado pela parte autora é representado não só pela 

restituição das parcelas já pagas (adicionadas pelo sinal e pela comissão 

de corretagem), mas também pelo valor total do contrato de compra e 

venda, ou seja, R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais), já que a 

rescisão contratual, como pretende a parte autora, teria o condão de 

eximi-la do pagamento de toda a quantia pactuada em contrato, valor este 

que excede em muito o limite de alçada dos Juizados Especiais. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA COM RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. HIPÓTESE EM 

QUE NÃO SE TRATA DE PROVEITO ECONÔMICO, MAS DE RESCISÃO DE 

CONTRATO. VALOR DO CONTRATO QUE SUPERA O TETO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, LIMITE DA LEI Nº 9.099/95 INCOMPETÊNCIA 

CORRETAMENTE DECLARADA. SENTENÇA CONFIRMADA NA FORMA DO 

ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71008890667, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 
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Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-09-2019) Nesse 

contexto, tratando-se de matéria de ordem pública, a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, cabe, de ofício, a correção, o que efetivado torna este 

Juízo absolutamente incompetente, em face do disposto no Art. 3º, I, da 

Lei 9.099/90. No sistema dos Juizados Especiais não se admite a remessa 

do feito às varas cíveis, sendo regra a extinção do feito, no entanto, não 

há qualquer prejuízo à parte reclamante que poderá exercer sua 

pretensão perante o juízo competente, distribuído novamente, em vara 

própria e legalmente competente. Pelo exposto, DECLARO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. IV, do CPC. Revogo a tutela anteriormente concedida. Expeça-se o 

necessário, e Transitado em Julgado remetam-se os autos ao arquivo 

dando-se as devidas baixas. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015738-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FORMATO IMAGENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLANE FATIMA DE BARROS (EXECUTADO)

NICOLAY BARROS KAZY SOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015738-64.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FORMATO IMAGENS LTDA - ME EXECUTADO: GIRLANE 

FATIMA DE BARROS, NICOLAY BARROS KAZY SOM Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Inicialmente, rejeito a prejudicial de mérito em razão da 

ausência de garantia de juízo para oposição dos presentes Embargos, 

uma vez que o seu fundamento se reporta à matéria de ordem pública, e 

como tal, apreciável em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

independentemente de garantia do Juízo. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos por GIRLANE FATIMA DE BARROS e NICOLAY 

BARROS KAZY SOM (Embargantes) em desfavor de FORMATO IMAGENS 

LTDA - ME (Embargado). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste razão à parte 

Embargante. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que os presentes embargos foram opostos sob o fundamento de 

incompetência dos Juizados Especiais para apreciação da ação de 

execução intentada ante a suposta falta de documentos constitutivos pela 

exequente de modo a demonstrar ser pessoa jurídica apta a figurar no 

polo ativo. Ocorre que, de plano, verifico que os documentos trazidos com 

a inicial pela parte exequente (mov. ID 25836891) demonstram claramente 

que se trata de Micro Empresa, assim cadastrada e habilitada, conforme 

certidão simplificada e atualizada (07/02/2019), expedida pela JUCEMAT. 

Assim, resta satisfeita a exigência da comprovação da sua qualificação 

tributária, nos termos do Enunciado 135, do FONAJE, não havendo que se 

falar em ilegitimidade ativa da parte exequente, tampouco de 

incompetência dos Juizados Especiais, como alegado pela 

executada/embargante. Por fim, esclareço que o rito disposto no Código 

de Processo Civil traz em seu artigo 334 a possibilidade da Embargada 

para optar ou não pela audiência de conciliação ou mediação, tendo em 

sua petição de mov. ID 29925660 manifestado expressamente o 

desinteresse na referida audiência conciliatória. Ante o exposto, conheço 

dos EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentados pelo executado e no mérito 

julgo-os improcedentes determinando o prosseguimento da execução em 

seus ulteriores termos para que seja satisfeito o crédito executado na 

quantia de R$ 4.400,89 (quatro mil e quatrocentos reais e oitenta e nove 

centavos). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intime-se a executada/embargante a 

comprovar o pagamento da quantia da condenação, devidamente 

atualizada até a data do efetivo pagamento, voluntariamente no prazo de 

15 dias, sob pena de incidência da multa legal de 10%, a teor do artigo 

523, §1º, CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015019-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON MORAES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015019-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: HUDSON 

MORAES DE CARVALHO Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança de contrato inadimplido 

formulado por VISUAL FORMATURAS LTDA - ME em face de HUDSON 

MORAES DE CARVALHO. Alega a autora que celebrou o Contrato de 

Compra e Venda de álbum de fotografias nº 03906 com o reclamado, 

conforme documentos anexos (mov. ID 25668322), ajusta do no valor de 

R$ 3.300 ,00 (três mil e trezentos reais), parcelados em 12 (doze) 

prestações mensais no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco 

reais). Porém, a parte reclamada só teria realizado o pagamento de 05 das 

parcelas pactuadas, restando inadimplente com as demais, objeto agora 

de cobrança. Pois bem, conforme alhures mencionado, o presente feito 

versa sobre cobrança de contrato inadimplido. Ocorre que, pelo que se vê 

nos autos, não há qualquer relação da parte reclamada com a 

inadimplência questionada, de acordo com os documentos trazidos pela 

parte reclamante, mormente pelo contrato de prestação de serviço trazido 

em mov. ID 25668322, onde figura pessoa diversa como sendo a 

contratante. Com efeito, vê-se que contrato em questão foi preenchido e 

assinado por pessoa diversa em 12/04/2015, denominada Andressa M 

Carvalho, estranha aos autos. Portanto, a responsabilidade pelo 

pagamento da parcelas cobradas pela autora não é da pessoa reclamada 

nestes autos, devendo ser extinto o processo sem julgamento de mérito, 

em razão da patente ilegitimidade passiva ad causam do reclamado 

Hudson Moraes de Carvalho que não figura como contratante. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO 

EVIDENCIADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU QUE NÃO FIGURA 

COMO CONTRATANTE DO SERVIÇO (VENDEDOR OU COMPRADOR DO 

IMÓVEL). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível, Nº 71008304941, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 26-02-2019) Pelo exposto, 

reconheço a ilegitimidade passiva ad causam do demandado, apoiado no 

art. 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO este processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, ordenando seu arquivamento assim que preclusa a via recursal. 

Sem custas, e sem condenação em verba honorária em razão do disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para apreciação e 

posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021676-40.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021676-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO DOS SANTOS PAULO REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado. Das preliminares As provas produzidas pelas 

partes são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória, tampouco há a necessidade de qualquer 

perícia técnica, de modo que não se afasta a competência deste juizado 

especial, como alegado pela reclamada. Ainda, rejeito a preliminar de coisa 

julgada arguida em defesa pela reclamada, uma vez que a causa de pedir 

da ação apontada como paradigma, autos n. 8014272-13.2019.811.0001, 

diz respeito à multa anteriormente aplicada, em época e valores diversos, 

não guardando qualquer relação com o presente questionamento. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No mérito Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXIBIBILDADE DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS 

proposta por MARCELO DOS SANTOS PAULO em desfavor de ÁGUAS 

CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E 

ESGOTO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão parcial à parte autora. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora questiona a cobrança de valores que 

a concessionária lhe impôs com o pagamento de multa por suposta 

infração administrativa praticada (furo na cúpula do hidrômetro), cujo valor 

de R$ 2.246,26 foi incorporado à fatura com vencimento em setembro de 

2019, tendo havido corte no fornecimento de água em razão do não 

pagamento da referida cobrança que aduz ser abusiva. Assim, requer 

restabelecimento do serviço de água, declaração de inexistência de 

débitos e danos morais. A empresa requerida contestou, afirmando que 

referida fatura diz respeito à recuperação de consumo gerada após 

constatação de irregularidade na unidade consumidora de titularidade do 

autor. Afirma que, por ocasião da inspeção realizada no imóvel da 

demandante teria verificado a concessionária que a unidade consumidora 

estava com aparente furo na cúpula do hidrômetro, o que fazia com que 

uma parte do produto consumido não fosse registrada pelo aparelho, 

conforme Histórico de Ordens de Serviço. Pois bem. Não obstante as 

fotografias colacionadas pela empresa reclamada da suposta infração 

administrativa praticada pelo consumidor (mov. ID 29976893), não há 

prova de que houve a sua prévia notificação para acompanhamento da 

inspeção que constatou a suposta infração, diligência que é consequência 

lógica da eficácia horizontal dos direitos fundamentais (princípio do 

contraditório). Não havendo comprovação de que a inspeção e o 

procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor - 

em total ofensa ao direito de defesa -, tem-se como abusiva a conduta 

adotada pela empresa concessionária, uma vez que produziu prova de 

forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas no art. 111, 

da Resolução Normativa n.º 05/2012 da AMAES, sendo a declaração de 

inexistência do débito referente à multa administrativa, medida que de rigor 

se impõe. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. 

CONSUMIDOR. COBRANÇA DE MULTA POR VIOLAÇÃO DO LACRE DO 

HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VANTAGEM POR PARTE DA 

CONSUMIDORA OU PROVA DA AUTORIA DO FATO. INSPEÇÃO 

REALIZADA SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR OU DE OUTRA PESSOA 

EM SEU LUGAR. NULIDADE. EXIGÊNCIA FORMAL QUE CONFERE 

IDONEIDADE AO PROCEDIMENTO, BEM COMO GARANTE O 

CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. DESCONTITUIÇÃO DA MULTA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71007961576, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 30-11-2018) Restando 

comprovado nos autos a irregularidade da cobrança efetuada pela 

empresa Recorrida, bem como incontroverso o corte no fornecimento de 

água em razão da cobrança indevida (mov. ID 29976896), caracterizado 

está o dano moral. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, no entanto não é essa a hipótese dos autos, pois restou 

incontroverso que a parte autora ficou por indevidamente sem o 

fornecimento de água em seu imóvel (mov. ID 29976896). Presentes os 

requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar resta 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Contudo, se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica, e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, a contribuição do autor para a ocorrência do 

evento danoso e outros elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida no pedido 

inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a parte ré referente à dívida discutida nos autos, no valor de R$ 

2.246,26 incorporado à fatura com vencimento em setembro de 2019, e 

ainda, a título de danos morais, CONDENAR a parte Reclamada a pagar à 

parte Reclamante a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Mantenho a 

medida liminar anteriormente concedida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Após o 

trânsito em julgado, caso o requerido realize o pagamento voluntário e o 

demandante manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014951-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA DE PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014951-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: 

ALEXSANDRA DE PONTES Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança de contrato 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 666 de 759



inadimplido formulado por VISUAL FORMATURAS LTDA - ME em face de 

ALEXSANDRA DE PONTES. Alega a autora que celebrou o Contrato de 

Compra e Venda de álbum de fotografias nº 06768 com o reclamado, 

conforme documentos anexos (mov. ID 25660572), ajustado no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), parcelados em 10 (dez) prestações mensais 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), cada uma, com vencimentos entre 

15.12.2016 à 15.09.2017. Porém, a parte reclamada só teria realizado o 

pagamento de 03 das parcelas pactuadas, restando inadimplente com as 

demais, objeto agora de cobrança, no valor de R$ 2.953,16 (dois mil 

novecentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), já acrescido 

de juros legais e correção monetária, conforme memória de cálculo em 

mov. ID 25660574. Pois bem, conforme alhures mencionado, o presente 

feito versa sobre cobrança de contrato inadimplido. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Nota-se que a parte reclamada foi regularmente 

citada a comparecer à audiência de conciliação e apresentar defesa 

(evento ID 26554978), entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar eventual defesa, tampouco compareceu à seção, tornando-se, 

dessa forma, revel. Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, 

com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, 

mormente porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre 

as partes, sendo a autora legítima credora da parte reclamada. Ante o 

exposto, julgo procedente a pretensão contida na peça inicial e, por 

consequência, condeno a parte reclamada a pagar à parte autora, a 

importância de atualizado R$ 2.953,16 (dois mil novecentos e cinquenta e 

três reais e dezesseis centavos), devendo ser acrescido ainda, de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 

406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), ambos a contar da citação válida, e o 

faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito 

em julgado, caso o requerido realize o pagamento voluntário e o 

demandante manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015744-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FORMATO IMAGENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM DE BARROS KAZY SOM (EXECUTADO)

GIRLANE FATIMA DE BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015744-71.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FORMATO IMAGENS LTDA - ME EXECUTADO: GIRLANE 

FATIMA DE BARROS, WILLIAM DE BARROS KAZY SOM Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Inicialmente, rejeito a prejudicial de mérito em razão da 

ausência de garantia de juízo para oposição dos presentes Embargos, 

uma vez que o seu fundamento se reporta à matéria de ordem pública, e 

como tal, apreciável em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

independentemente de garantia do Juízo. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos por GIRLANE FATIMA DE BARROS e NICOLAY 

BARROS KAZY SOM (Embargantes) em desfavor de FORMATO IMAGENS 

LTDA - ME (Embargado). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste razão à parte 

Embargante. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que os presentes embargos foram opostos sob o fundamento de 

incompetência dos Juizados Especiais para apreciação da ação de 

execução intentada ante a suposta falta de documentos constitutivos pela 

exequente de modo a demonstrar ser pessoa jurídica apta a figurar no 

polo ativo. Ocorre que, de plano, verifico que os documentos trazidos com 

a inicial pela parte exequente (mov. ID 25840849) demonstram claramente 

que se trata de Micro Empresa, assim cadastrada e habilitada, conforme 

certidão simplificada e atualizada (07/02/2019), expedida pela JUCEMAT. 

Assim, resta satisfeita a exigência da comprovação da sua qualificação 

tributária, nos termos do Enunciado 135, do FONAJE, não havendo que se 

falar em ilegitimidade ativa da parte exequente, tampouco de 

incompetência dos Juizados Especiais, como alegado pela 

executada/embargante. Por fim, esclareço que o rito disposto no Código 

de Processo Civil traz em seu artigo 334 a possibilidade da Embargada 

para optar ou não pela audiência de conciliação ou mediação, tendo em 

sua petição de mov. ID 29926116 manifestado expressamente o 

desinteresse na referida audiência conciliatória. Ante o exposto, conheço 

dos EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentados pelo executado e no mérito 

julgo-os improcedentes determinando o prosseguimento da execução em 

seus ulteriores termos para que seja satisfeito o crédito executado na 

quantia de R$ 4.453,82 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e três reais e 

oitenta e nove centavos). Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intime-se a 

executada/embargante a comprovar o pagamento da quantia da 

condenação, devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, 

voluntariamente no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa legal 

de 10%, a teor do artigo 523, §1º, CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014450-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014450-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILUCE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Inicialmente, consigno que não há que 

se falar em incompetência dos juizados especiais por necessidade de 

pericia técnica, quando há nos autos elementos suficientes para dirimir a 

controvérsia. O conjunto probatório produzido é hábil a convencer o 

magistrado acerca do direito vindicado. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, c/c revisão de débitos e indenização por danos morais em 

decorrência da elevação dos valores das tarifas de água da parte autora 

formulado por MARILUCE OLIVEIRA SANTOS em desfavor de ÁGUAS 

CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E 

ESGOTO. Em sua defesa a reclamada sustenta que as faturas espelham o 

consumo por área construída, constatada após verificação in loco (mov. 

ID 27595885 e 27595890), cobrança esta regular e que foi realizada até o 

momento da instalação do medidor. Com efeito, o pedido inicial não merece 

prosperar. É cediço que a presunção de regularidade dos documentos 

gerados por concessionária de serviço público não é absoluta, podendo 

ser afastada no caso concreto frente a circunstâncias que indiquem erro 

de leitura/medição. Entretanto, no caso destes autos denota-se que o 

autor não logrou êxito em demonstrar que o serviço foi prestado de 

maneira defeituosa, de forma a ensejar a repetição do indébito em dobro 
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pela cobrança ou a revisão das faturas elevadas. Dessa maneira, concluo 

que não fez o reclamante prova quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no 

art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. In 

casu, apesar de haver evidente discrepância entre as faturas 

questionadas e as faturas dos meses anteriores naquela unidade 

consumidora, o laudo de vistoria in loco apresentado pela reclamada 

apurou a inexistência de qualquer anomalia na rede de abastecimento ou 

nos encanamentos extramuros da residência do autor (de 

responsabilidade da empresa reclamada). Por outro lado, resta evidente 

nos documentos juntados pela reclamada que a cobrança do fornecimento 

do serviço de água era realizada por valores mínimos de consumo (mov. 

ID 27596299), já que antes de fevereiro/2019 não existia ainda o 

hidrômetro na unidade consumidora do imóvel do autor, embora houvesse 

regular fornecimento de água, fato que restou incontroverso. Porém, 

nestes casos, mostra-se plenamente possível que a empresa 

concessionária, após verificação in loco, cobre por área construída do 

imóvel do consumidor até o momento da instalação do medidor, como de 

fato foi feito pela reclamada, significando dizer que a concessionária 

demonstrou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Isso porque a concessionária reclamada comprovou que as faturas 

dos meses anteriores aos aqui questionados foram geradas pela “taxa 

mínima de consumo”, por isso eram de valores tão abaixo das faturas 

questionadas, já que não havia leitura no hidrômetro na UC da parte 

autora, tendo sido realizada a aferição do consumo real somente a partir 

de março/2019, justamente o primeiro mês em que as faturas começaram 

a apresentar valores mais elevados. Assim, restaram ausentes os 

elementos inerentes à responsabilidade civil, ante a falta de comprovação 

pelo reclamante de que efetivamente sofreu o dano informado. Ademais, 

friso que caracterizado débito, bem como sua inadimplência pelo 

consumidor, a parte reclamada pode lançar mão de seu direito de 

inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, como foi o 

caso, não havendo que se falar em ato ilícito. Há considerar que, não 

obstante tenha o consumidor o direito à inversão do ônus da prova, tal se 

dá mediante o preenchimento de certos requisitos, não prescindindo de 

trazer a juízo mínima comprovação de suas alegações, a fim de colorir de 

verossimilhança sua versão, ônus do qual não se desincumbiu a parte 

autora. Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente 

Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino: Como, nas demandas que 

tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, 

procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor 

não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a 

mesma, ou seja, o consumidor como autor da ação de indenização, deverá 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, 

porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua 

relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do 

consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade 

civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma 

de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (grifei) Por fim, 

não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por 

parte da reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano. In casu, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano 

e a culpa do reclamado na ocorrência do fato danoso. Ante o exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedentes os pedidos da 

exordial e, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 

487 do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito. Revogo a medida liminar anteriormente concedida. Isento do 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação conforme artigo 40 da referida lei. 

ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014165-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SANTANA DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014165-54.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIA SANTANA DA TRINDADE REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte 

reclamante requereu a desistência desta reclamação, conforme 

manifestação registrada em termo de mov. ID 30592292. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se este 

processo. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018486-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARTINS DIAS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT26579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABÁ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018486-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CREUZA MARTINS DIAS CAMPOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos bastam para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL 

DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS proposta por CREUZA MARTINS DIAS 

CAMPOS contra ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, ao fundamento de que os valores 

faturados não condizem com a realidade de consumo de água do imóvel, 

mormente pelas faturas referentes a 2013 até os dias atuais. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 
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RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, embora possa ser reconhecido que houve um aumento gradual 

no valor faturado – fato incontroverso -, de outro lado, é certo que não é 

possível reconhecer que o evento tenha sido gerado pela falha na 

prestação de serviço por parte da concessionária. Isso porque, a 

reclamada comprovou suficientemente através dos laudos de vistoria e 

fiscalização in loco, tanto do imóvel quanto do hidrômetro instalado, que 

não ocorreu qualquer erro acerca das leituras feitas no hidrômetro da 

Unidade Consumidora da parte reclamante, bem como há o perfeito 

funcionamento da das instalações hidráulicas extramuros, até o cavalete 

de água. Como pode ser verificado pelo histórico de leituras colacionado 

(mov. ID 28880659), o consumo foi devidamente medido e lido por aparelho 

adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO, sendo certo que a 

Autora SEMPRE PAGOU A TARIFA MÍNIMA DE CONSUMO, tem-se que não 

há cobrança indevida quando a Concessionária obedece a norma de 

faturamento e emite fatura com supedâneo no real volume de água 

fornecido ao imóvel. Ainda, restou demonstrado que o imóvel possui 04 

(quatro) economias distintas, quais sejam, duas residências e dois 

estabelecimentos comerciais que são abastecidas pelo mesmo hidrômetro 

(mov. ID 28880658 e 28880665). Assim, a cobrança de tarifas múltiplas 

pela concessionária é legítima e possui lastro nos art. 73 da Resolução 

Normativa n.º 05/2012 da AMAES. A matéria, inclusive, é objeto da Súmula 

n. 407 do STJ, e dispõe que “é legítima a cobrança da tarifa de água fixada 

de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE SERVIÇO BÁSICO POR 

ECONOMIA. EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS DISTINTOS. POUSADA COM SEIS 

APARTAMENTOS NO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. CATEGORIAS DE USO 

DISTINTAS SERVIDAS POR APENAS UM ÚNICO HIDRÔMETRO. 

LEGALIDADE DA COBRANÇA. REGULAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E 

ESGOTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 407 DO STJ. POSSIBILIDADE 

DE COBRANÇA MÚLTIPLA DE TARIFA BÁSICA. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71007180458, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em: 23-03-2018) Friso que restou demonstrado pela vistoria in 

loco, o correto funcionamento do hidrômetro e confirmou a leitura, 

conforme se verifica pelos laudos anexados pela defesa (mov. ID 

28880665). Ademais, não se pode olvidar o fato de que quanto mais se 

consome, mais caro se paga em decorrência direta da progressividade 

das tarifas aplicadas. Assim, se não há elementos que indiquem 

problemas no hidrômetro, tendo a reclamada apresentado provas 

suficientes para análise da demanda, sendo impossível acolher a 

pretensão da parte autora. Por fim, não há o que se falar em corte 

indevido, tampouco negativação indevida do nome do autor. Pois a 

suspensão no fornecimento de água, ante a ausência de pagamento, é 

absolutamente lícita, de modo que diante do atraso confesso, a empresa 

está legalmente autorizada a promover a suspensão no fornecimento de 

água e, na data do corte, não havia nenhuma determinação judicial 

proibindo-a de tal ato. Reputa-se assim existente a relação jurídica entre 

as partes, mas restando indevida a revisão das faturas impugnadas. Ante 

o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a 

medida liminar anteriormente concedida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE 

DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018551-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA ADRIANA FRANCISCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018551-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: ANGELA 

ADRIANA FRANCISCO Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança de contrato inadimplido 

formulado por VISUAL FORMATURAS LTDA - ME em face de ANGELA 

ADRIANA FRANCISCO. Alega a autora que celebrou o Contrato de Compra 

e Venda de álbum de fotografias nº 01455 e 01456 com o reclamado, 

conforme documentos anexos (mov. ID 26559292), tendo sido o 

pagamento pactuado por meio de emissão de cheques pela reclamada. 

Porém, a parte reclamada não realizou a compensação de 03 (três) folhas 

de cheques emitidas (mov. 26559294), restando inadimplente na totalidade 

de R$ 1.032,35 (um mil e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), 

objeto agora de cobrança, já acrescido de juros legais e correção 

monetária, conforme memória de cálculo em mov. ID 26559296. Pois bem, 

conforme alhures mencionado, o presente feito versa sobre cobrança de 

contrato inadimplido. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Nota-se 

que a parte reclamada foi regularmente citada a comparecer à audiência 

de conciliação e apresentar defesa (evento ID 28036985), entretanto, 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar eventual defesa, 

tampouco compareceu à seção, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a 

procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente porque há 

documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, sendo a 

autora legítima credora da parte reclamada. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na peça inicial e, por consequência, 

condeno a parte reclamada a pagar à parte autora, a importância de 

atualizado R$ 1.032,35 (um mil e trinta e dois reais e trinta e cinco 

centavos), devendo ser acrescido ainda, de correção monetária pelo 

índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 

1º, CTN), ambos a contar da citação válida, e o faço, com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito em 

julgado, caso o requerido realize o pagamento voluntário e o demandante 

manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018885-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA OAB - MT9776-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018885-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEANDRO OLIVEIRA DUARTE REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Das preliminares Não se caracteriza falta de interesse de agir em razão da 
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suposta ausência de pretensão resistida alegada pela reclamada, uma vez 

que não se faz necessário o esgotamento da via administrativa para o 

pleno acesso ao Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhuma das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No 

mérito Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C DANOS MORAIS 

proposta por LEANDRO OLIVEIRA DUARTE em desfavor de ITAU 

UNIBANCO S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida no artigo 

336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a manutenção da 

negativação é indevida, tendo em vista que a dívida que ensejou a 

inscrição já teria sido quitada há meses, porém não tendo a reclamada 

retirado o nome do reclamante do rol de maus pagadores. In casu, restou 

incontroversa a negativação por motivos de débitos não pagos pela parte 

autora (mov. ID 26636754), porém, também restou demonstrada a 

manutenção indevida do nome da parte reclamante no registro de 

inadimplentes, que perdurava ainda em 11/11/2019, mesmo com a quitação 

total dos débitos cobrados ocorrida em 11/09/2019, conforme 

demonstrado na inicial com o expresso pedido de encerramento da conta 

corrente e quitação dos débitos ocorrida (mov. ID 26636752). Ora, a parte 

reclamada é responsável pela manutenção indevida da negativação, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, razão pela qual a procedência dos pedidos é a medida que se 

impõe. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA CORRENTE ENCERRADA 

APÓS QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS JUNTO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO, INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. INDEVIDA A 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$5.000,00 

QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$9.540,00, A FIM DE SE ADEQUAR 

AOS PARÂMETROS DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS 

SEMELHANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71007897762, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 24-08-2018) Por fim, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a manutenção da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de, 

DECLARAR INEXISTENTE OS DÉBITOS discutidos nestes autos, proibindo 

a reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob 

pena de multa (que não é diária) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

CONDENAR, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito em julgado, caso o 

requerido realize o pagamento voluntário e o demandante manifeste 

concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013253-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013253-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: 

CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA Vistos. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança de contrato 

inadimplido formulado por VISUAL FORMATURAS LTDA - ME em face de 

CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA. Alega a autora que celebrou o Contrato 

de Compra e Venda de álbum de fotografias nº 03801 com o reclamado, 

conforme documentos anexos (mov. ID 25304456), tendo sido o valor 

ajustado de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais) a serem 

pagos em 08 parcelas mensais. Porém, a parte reclamada não realizou o 

pagamento da dívida nos termos pactuados, restando inadimplente na 

totalidade de R$ 2.359,90 (dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e 

noventa centavos), objeto agora de cobrança, já acrescido de juros legais 

e correção monetária, conforme memória de cálculo em mov. ID 25304460. 

Pois bem, conforme alhures mencionado, o presente feito versa sobre 

cobrança de contrato inadimplido. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada a 

comparecer à audiência de conciliação e apresentar defesa (evento ID 

27545516), entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

eventual defesa, tampouco compareceu à seção, tornando-se, dessa 

forma, revel. Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, 

sendo a autora legítima credora da parte reclamada. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na peça inicial e, por consequência, 

condeno a parte reclamada a pagar à parte autora, a importância de 

atualizado R$ 2.359,90 (dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e 

noventa centavos), devendo ser acrescido ainda, de correção monetária 

pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 

161, § 1º, CTN), ambos a contar da citação válida, e o faço, com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito em 
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julgado, caso o requerido realize o pagamento voluntário e o demandante 

manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002546-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON JONES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002546-30.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ADAILTON JONES PEREIRA REU: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. A parte reclamante requereu a 

desistência desta reclamação, conforme manifestação registrada em 

termo de mov. ID 28323422. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Arquive-se este processo. Cumpra-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003238-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003238-29.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. As partes efetuaram composição amigável, conforme termo 

juntado em audiência, mov. ID 30698301. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO firmado pelas partes para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos mediante sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, 

da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, julgando EXTINTO o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e anotações de 

praxe. Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005920-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CILEI GONCALINA DE MOURA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005920-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CILEI GONCALINA DE MOURA DAMASCENO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CILEI GONÇALINA DE 

MOURA DAMASCENO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora aduz que é titular da unidade 

consumidora de energia elétrica nº 1044589-8, situada na Zona Rural, e 

que sofreu com constantes oscilações no fornecimento em seu imóvel, 

entre outubro e janeiro/2018, situação esta que teria lhe causado 

significativos transtornos. Com isso, requer a procedência da ação para 

condenar a ré no pagamento de indenização a título de danos morais. A 

querela posta sob análise diz apenas com a existência ou não de danos 

morais passíveis de indenização pecuniária. E, sob este aspecto, entendo 

que razão não assiste à reclamante. Com efeito, ainda que os transtornos 

e aborrecimentos suportados pela consumidora por conta da morosidade 

da ré na resolução da questão, na esfera administrativa, sejam inegáveis, 

entendo que o caso, por si só, não dá ensejo ao dever de reparação civil 

por danos extrapatrimoniais. Não se trata, aqui, de dano moral in re ipsa. 

No caso, não restaram comprovados quaisquer abalos ou ofensas a 

atributos de personalidade da parte. Nesse norte, e para que pudesse 

vingar a tese posta na inicial, deveria a parte autora comprovar, minimante, 

os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela. 

Para que haja direito à indenização por dano moral de rigor a presença do 

trinômio ato culposo ou doloso do agente, dano experimentado pelo lesado 

e nexo causal a ligar tais circunstâncias. No presente caso, o dano moral 

é inocorrente, uma vez que adversidades cotidianas não configuram 

abalos psíquicos e emocionais, nem atingem os atributos da 

personalidade. A reparação extrapatrimonial depende de prova de que 

tenha sido atingida a honra objetiva do autor e não há qualquer prova 

neste sentido no processo sendo, portanto, indevida a reparação por 

dano moral. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. 

OSCILAÇÕES NA REDE. POSTULAÇÃO DE DANOS MORAIS. ÔNUS QUE 

INCUMBIA À PARTE AUTORA, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. 

MERAS ADVERSIDADES COTIDIANAS. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJRS, 

Recurso Cível, Nº 71009145111, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 

19-02-2020) Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as partes, 

mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. 

Assim, não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 
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SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000687-76.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DHIOGO FRANCISCO DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Das 

preliminares Deixo de acolher a preliminar de prescrição, tendo em vista 

que, embora o prazo prescricional seja trienal, conforme alegado pela 

parte reclamada, é certo que seu termo inicial começa a contar da data da 

ciência inequívoca da ofensa, o que nos autos restou demonstrado pela 

data constante do extrato de negativação trazido com a inicial, qual seja, 

04/12//2019 (ID 27911076), portanto, não havendo que se falar em 

prescrição. Rejeito também o pedido de conexão dos autos com outras 

ações distribuídas pelo autor, uma vez que as referidas ações apontadas 

como paradigmas têm como causa de pedir questionamentos distintos 

sobre cada negócio jurídico de per si, tratando-se de contratos diversos, 

de valores diferentes que deram origem às negativações. Da mesma 

forma, a utilização de documentos unilaterais não implica inépcia da inicial, 

uma vez que o consumidor pode se valer dos subsídios ao seu alcance 

para demonstrar seu direito, característica esta da sua hipossuficiência, 

cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão 

do ônus da prova. Afasto, por fim, a preliminar de incompetência territorial, 

uma vez que, embora o autor não tenha trazido comprovante de 

residência em seu nome, o documento que traz é com endereço na 

comarca de Cuiabá-MT, conforme se vê em mov. ID 27911075. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No 

mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DHIOGO FRANCISCO 

DA COSTA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

parte autora afirma que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro 

de restrição ao crédito pela reclamada, ressaltando que não reconhece os 

referidos débitos, afirmando que “NÃO POSSUI QUALQUER RELAÇÃO 

JURÍDICA com a empresa ENERGISA MATO GROSSO, pois não contratou 

nenhum serviço ou produtos com a referida empresa que gerasse o 

referido débito.” Por sua vez, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. Ocorre que em defesa, a parte 

reclamada traz documentos que são hábeis a comprovar que os débitos 

questionados pela parte autora tratam-se de pendências financeiras 

referentes à UC cadastrada sob o nº 2150211-7, situada na Rua 06, 

Quadra 39, Bairro Brasil 21, Coxipó da Ponte, em Cuiabá - MT, do qual é 

titular, existindo faturas regulares de consumo em aberto à época do 

registro de negativação, conforme ficha cadastral e histórico de consumo 

trazidos com a defesa, mov. ID 29817374 e 29817385. Destaca-se ainda 

que a reclamante não traz qualquer comprovante de residência em seu 

nome, gerado à época dos débitos lançados, de forma a demonstrar que 

teria residido em endereço diverso do endereço vinculado à unidade 

consumidora cadastrada em seu nome, não se desincumbindo 

minimamente do seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, 

CPC. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DECORRENTE DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE RESIDIA 

EM OUTRO ENDEREÇO À ÉPOCA DO CONSUMO COBRADO PELA RÉ. 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU MINIMAMENTE DO SEU ÔNUS 

PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71006220834, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 30/08/2016) Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade 

exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a solicitação de 

inclusão de débito. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos iniciais. Ainda, indefiro o pedido contraposto feito pela reclamada, 

uma vez que baseado em faturas que constam inadimplidas há cerca de 

cinco anos, devendo a reclamada buscar por próprios meios, com a ação 

cabível, a satisfação dos valores que entende ser credora do reclamante. 

Por fim, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da 

reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado, mormente porque, como 

demonstrado em defesa pela reclamada, apesar da parte autora alegar 

que desconhece os débitos, pois não teria relação contratual com a 

requerida, a parte autora assinou termo de reconhecimento e 

parcelamento dos débitos em 11/12/2014 (mov. ID 29817389) e hoje objeto 

de questionamento na presente lide. Por outro lado, indefiro o pedido 

contraposto feito pela reclamada, uma vez que baseado em faturas que 

constam inadimplidas há cerca de cinco anos, devendo a reclamada 

buscar por próprios meios, com a ação cabível, a satisfação dos valores 

que entende ser credora do reclamante. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, bem como o pedido contraposto, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito 

em julgado, caso o autor efetue o pagamento voluntário do débito e o 

requerido manifeste concordância com o montante, DEFIRO, desde já, o 

pedido de expedição de alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada 

em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELUANA APARECIDA DE CAMPOS FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001682-89.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELUANA APARECIDA DE CAMPOS FONTES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Com efeito, da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, apesar de 

devidamente intimada (Certidão de Intimação Id. 28128625), não 

compareceu à audiência de conciliação realizada nos autos (Termo de 

audiência em mov. ID 29827603), porém o comparecimento é obrigatório, 

autorizando, assim, a extinção do feito, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I– quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo.” POSTO ISTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), já que não trouxe qualquer prova da 

razão do não comparecimento, CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, que fixo em 10% do valor da causa, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010228-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA SAMPAIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010228-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LARISSA SAMPAIO DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados 

contra a sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar 

que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo.” Em que pese os argumentos narrados pelo 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Com 

efeito, as questões suscitadas são provenientes de discordância 

meritória, mormente porque os fundamentos da r. sentença foram 

claramente expressos no decisum agora atacado. Portanto não existe 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que 

pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento 

adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que 

a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, CONHEÇO dos 

presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, 

ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de 

direito para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015910-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEZIA BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ANTONIO OAB - MT17477/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015910-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIONEZIA BORGES DE OLIVEIRA REQUERIDO: COMPANHIA 

DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, BANCO BRADESCO Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DIONÉZIA 

BORGES DE OLIVEIRA em face de COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL e BANCO BRADESCO S/A Decido. 

DAS PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva Banco Bradesco: A requerida 

argui preliminar de ilegitimidade passiva, em face de que relação travada 

se deu unicamente com a empresa COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDÊNCIA DO SIL – PREVISUL; REJEITO a preliminar face a 

comprovação de que descontos foram efetuado em conta corrente da 

autora junto a instituição financeira, conforme extrato bancários nos 

autos; o que não elide sua responsabilidade, questão que demanda do 

próprio banco autorizar descontos; DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIA 

O Réu suscita, em sede de preliminar, a inépcia da inicial, O artigo 330, I do 

CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, 

ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se 

inepta a petição inicial. A eventual fragilidade de provas do alegado na 

inicial não está ali elencada, podendo subsidiar o julgamento do mérito da 

contenda, mas não sua extinção precoce, razão pela qual OPINO por 

rejeitar a aludida preliminar. Importa consignar que o Réu não apresentou 

qualquer contraprova do alegado. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR O Réu indica, ainda, preliminar de falta de interesse 

de agir, por entender que não havia demonstração de pretensão resistida. 

O artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é 

consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual 

civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual o Autor suplica a 

intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente a 

conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue o Autor à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a preliminar de interesse 

de agir. Pois bem. Fundamento e Decido; No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do Novo Código 

de Processo Civil. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 
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disso, segundo a regra contida no artigo 336, do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que possui uma conta corrente no Banco Réu, 

sendo percebeu descontos indevidos “PAGAMENTO COBRANÇA 

PREVISUL”, da qual alega jamais ter autorizado. Aduz, compulsando sua 

fatura, a autora percebeu a reiterada cobrança de R$ 56,14 (cinquenta e 

seis reais e quatorze centavos) descriminada como “PAGAMENTO 

COBRANÇA PREVISUL”, apesar de jamais ter contratado qualquer serviço 

com a referida companhia de seguros ou autorizado a instituição 

financeira a inserir este valor em sua fatura. Destaca que buscou 

atendimento junto ao Procon, conforme Folha de Atendimento nº 

51.001.001.19-0009806, solicitou à seguradora o cancelamento da 

cobrança e a restituição dos valores pagos. Por fim, requer tutela 

antecipada, a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro 

à cobrança indevida de R$ 2.353,32 (dois mil, trezentos e cinquenta e três 

reais, e trinta e dois centavos) e a condenação ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da cobrança e a parte ré deixou de 

instruir os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento 

da legitimidade da cobrança do crédito. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, pois a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De toda 

forma, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade dos valores R$ 2.353,32 (dois 

mil, trezentos e cinquenta e três reais, e trinta e dois centavos) cobrados 

a título do “Seguro PREVISUL”, mormente porque não trouxe aos autos 

qualquer prova de que autora efetuou adesão aos serviços de seguro; 

mesmo prova da contratação de serviços bancários que justificasse os 

valores abusivamente cobrados. A responsabilidade da instituição 

financeira recai na conduta de autorizar os descontos em conta corrente 

da autora, sem prévio contratação serviços por esta; Hora veja, com 

inversão do ônus da prova, caberia esta instituição comprovar que autora 

aderiu e contratou serviços de seguro via débito em conta; Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado descontos indevidos de seguro não 

contratado, o dano moral e nexo causal. O certificado individual de seguro 

apresentado NÃO CONTA COM A ASSINATURA DA AUTORA, e não faz 

menção alguma à conta corrente nº 0500069-6, agência nº 3331 de que é 

titular Da mesma maneira, os Réus não apresentaram nenhum Informativo 

de Autorização de Débito, demonstrando que em momento algum a 

Requerente permitiu ou teve ciência de que tais débitos seriam lançados 

em sua fatura. Destaco que não houve comprovação de contrato firmado 

pela correntista, tampouco autorização de débito por ela emitida; 

Observa-se que Banco autorizou o lançamento mensal dos valores na 

fatura de sua cliente; Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de cobrança indevida, com prova de saldo em 

conta corrente zerado, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização. Logo, comprovada que a cobrança, do modo 

como realizada, foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO INDEVIDO VALORES NA 

CONTA BANCÁRIA – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – 

DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – 

VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES 

LEGAIS –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE 

BANCO BMG S/A CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE BENEDITO 

GETÚLIO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

Deve ser responsabilizada a instituição financeira por prejuízos causados 

à pessoa vítima de desconto indevido na conta bancária .(N.U 

1008169-09.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2020, 

Publicado no DJE 11/03/2020) EMENTA: DESCONTO INDEVIDO VALORES 

NA CONTA BANCÁRIA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO 

MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. Deve ser responsabilizada a instituição financeira por 

prejuízos causados à pessoa vítima de desconto indevido na conta 

bancária .(N.U 1007938-38.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL, 

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 

28/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019) No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Concluo ainda que que a prestação de serviço 

foi falha e, portanto, culmina o seu dever de indenizar a parte reclamante 

também pelos danos materiais a ela causados. Imperioso, também, 

destacar que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa 

pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, 

em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever 

de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade 

com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, a indenização por dano material correspondente ao valor de R$ 

2.353,32 (dois mil, trezentos e cinquenta e três reais, e trinta e dois 

centavos) indevidamente cobrados a título do “Seguro PREVISUL”, único 

valor comprovado pela parte autora e debitado indevidamente da sua 

conta corrente, diante da ausência de demonstração de má-fé da 

demandada REJEITO o pedido de restituição em dobro, mantendo-se 

devolução simples; . DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de negócio jurídico entre autora e a Ré 

PREVISUL; CONDENAR a reclamada, a título de danos morais de forma 

solidária entre as demandadas, ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, por fim CONDENAR a reclamada Ré PREVISUL a restituir para a 

parte autora o valor de R$ 2.353,32 (dois mil, trezentos e cinquenta e três 

reais, e trinta e dois centavos) em sua forma simples, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida; e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. REJEITO as 

preliminares arguidas. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Caso o 

requerido efetue o pagamento, após o trânsito em julgado, e o autor 

manifeste concordância expessa com o pagamento, defiro o pedido de 

expedição de alvará para o requerente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020981-86.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020981-86.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS S E N T E N Ç A Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Regressiva de Cobrança, formado pelas partes acima indicadas. Intimado 

para comprovar a qualificação tributária, o demandante manifestou pela 

juntada dos documentos. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, constato a impossibilidade de processar e julgar a 

demanda, visto que o requerente deixou de comprovar sua qualificação 

tributária. O artigo 8º, da Lei n. 9.099/95 estabelece que: Art. 8º Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a 

propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, 

excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as pessoas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 

de dezembro de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 

9.790, de 23 de março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao 

microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de 

fevereiro de 2001. § 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, 

independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. O 

Enunciado n. 135, do FOJANE prevê que: ENUNCIADO 135 (substitui o 

Enunciado 47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO). Verifica-se que 

o requerente juntou ao feito apenas o Cadastro e a Declaração de 

Reenquadramento para EPP, sem qualquer referência acerca do 

enquadramento tributário da empresa senão a simples sigla ME em sua 

razão social. Friso que se trata de documentos unilaterais e, portanto, 

insuficientes para provar a qualificação tributária da empresa. Ademais, a 

declaração é antiga. Posto isso, incabível o recebimento e processamento 

da demanda. Nesse sentido: EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ACIMA DO 

CONTRATADO. PLANO PÓS-PAGO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ME OU EPP. PRELIMINAR DE 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. ENUNCIADO 

N.º 135 DO FONAJE. ART. 8.º, INCISO II DA LEI N.º 9.099/95. PROCESSO 

EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A rigor, o documento que comprova 

a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte consiste em 

certidão expedida pela Junta Comercial que demonstre tal condição, nos 

termos do art. 1.º e 8.º da Instrução Normativa 103 de 30.04.2007 do 

DNRM. 2. No caso dos autos, a Recorrida trouxe apenas um requerimento 

de empresário emitido em 24/04/2013, sem qualquer referência acerca do 

enquadramento tributário da empresa, senão a simples sigla “ME” em sua 

razão social. 3. Não suficiente, a empresa Recorrida, não refutou a 

preliminar de carência de ação suscitada pela empresa Recorrente, 

restando evidente a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo no âmbito 

do JEC. 4. Preliminar de carência de ação por ilegitimidade ativa acolhida, 

ante a ausência de comprovação do enquadramento da empresa 

Recorrida como microempresa. 5. Sentença reformada. 6. Recurso 

conhecido e provido. (N.U 0012900-92.2015.8.11.0006, NÃO 

ENCONTRADO 129009220158110006/2017, NÃO ENCONTRADO, Julgado 

em 28/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017) Deste modo, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial 

e, por corolário, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso I e VI, do Código de Processo Civil. Por ausência de 

citação, desnecessária a intimação do requerido para manifestação. Sem 

condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 

9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015600-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACILDA VICENCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015600-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ACILDA VICENCIA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 5 de abril de 

2020. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO 

C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ACILDA VICENCIA DOS SANTOS em face de ENERGISA 

MATO GROSSO. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DAS PRELIMINARES –DA PRESCRIÇÃO TRIENAL De início a 

requerida arguiu preliminar de prescrição, em que pese as negativações 

discutidas pela parte autora nestes autos foram incluídas pela 

Concessionária requerida em nas datas 27/04/2016,tendo em vista que, 

embora o prazo prescricional seja trienal, conforme alegado pela parte 

reclamada, é certo que seu termo inicial começa a contar da data da 

ciência inequívoca da ofensa, o que nos autos restou demonstrado pela 

data constante do extrato de negativação trazido com a inicial, qual seja, 

21/10/2019. Desta forma DECIDO por AFASTAR a preliminar arguida pela 

requerida. DA JUNTADA DO EXTRATO ORIGINAL : À defesa tempestiva, 

questiona o comprovante de negativação apresentados pela Autora à 

inicial. No que tange ao comprovante de negativação expedida pela 

empresa BOA VISTA SERVIÇOS, a Ré não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse, razão pela qual DECIDO por aceitá-lo 

para todos os fins processuais Da Incompetência Territorial Por fim, a Ré 

manifesta-se acerca do comprovante de endereço juntado à inicial. 

Observa-se que o mesmo, claramente, refere-se ao endereço do 

conjugue da Autora, razão pela qual DECIDO por aceitá-los para todos os 

fins processuais, principalmente considerando o princípio da boa fé, 

preconizado no artigo 5º do CPC/15. Quanto a preliminar de Incompetência 

territorial, posto autora colacionar comprovante de endereço em nome de 

terceiro; AFASTO pedido arguido, ante declaração de residência firmado 

junto documentos inicial, aliado ao princípio da boa fé processual; REJEITO 

preliminar; A requerida, argui ainda necessidade de audiência de instrução 

e julgamento em sua contestação; Diante dos documentos juntados, 

extrato de negativação, histórico de consumo, ficha cadastral da U.C; 

entendo desnecessário dilação probatória, haja vista matéria unicamente 

de direito , razão pela qual REJEITO o pedido; DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares a serem enfrentadas. Analisando 

a questão discutida nos autos, verifico que não há necessidade de 

produção de provas em audiência de instrução, uma vez que se trata de 

prova meramente documental, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Autora alega 

desconhecer a origem do suposto débito, incluído junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Requerido no valor total R$ 32,60 (trinta e dois 

reais e sessenta centavos), junto a Requerida ENERGISA MATO GROSSO, 

com data de inclusão 23/05/2016 contrato nº 0001159057201604. Pleiteia 

no final, a inexistência do débito e danos morais. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Em defesa tempestiva, a Ré pontua que os valores cobrados 

representavam cobranças regulares, e que os débitos alegados 

desconhecidos pelo autor são pendências financeiras referentes à UC 

cadastrada sob o nº 6/1159057-7, a requerente deixou de efetuar os 

pagamentos de suas faturas, de modo que não existe ilicitude por parte da 

requerida ao proceder a negativação do patronímico daquela Ressalta 
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que, apesar da parte autora alegar que desconhece os débitos, pois não 

teria relação contratual com a requerida, HÁ FATURA (S) PENDENTE (S) 

NA à UC n°6/1159057-7. A requerente impugnou a defesa, e requereu a 

procedência dos pedidos na inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Cumpre-nos ressaltar que a presente 

contenda versa acerca de relação de consumo, nos moldes dos artigos 2º 

e 3º do CDC, estando patente a hipossuficiência da Autora, uma vez que a 

Ré está mais apta a provar a regularidade de suas atitudes, o que OPINO 

por conceder, nesta ocasião, consoante autorizado pelo artigo 6º, VIII do 

CDC, justamente para proporcionar equilíbrio à relação processual. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para a responsabilização civil da 

Ré, faz-se necessário a presença de três requisitos: ato ilícito, dano 

indenizável e nexo causal entre eles. Inobstante à inversão do ônus 

probatório, cabia à Ré demonstrar fatos que viessem a desconstituir, 

modificar ou extinguir o direito da Autora. Apesar da Ré asseverar a 

legitimidade das cobranças, fundamentando-as no exercício regular de 

direito, trouxe apenas provas frágeis, que não são hábeis à legitimar os 

valores cobrados. Pois bem. Restou incontroverso as negativações pela 

reclamada nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 32,60 (trinta 

e dois reais e sessenta centavos), com data de inclusão 23/05/2016 

contrato nº 0001159057201604; Diante inversão do ônus da prova; o 

histórico de consumo trazido pela requerida, em que pese apresentar 

endereço distinto do trazido pela autora; a unidade consumidora distinto no 

que consta na contestação, bem como não comprova origem do débito 

negativado; o Termo de Confissão Dívida acostado nos autos não possui 

assinatura da autora e nem cópias do documento de identificação da 

autora, os numerados no extrato negativação não coincidem com o 

contrato apresentadas pela requerida; A reclamada também não trouxe 

aos autos elemento probatório imprescindível. razão pela qual não há 

como acolher a verossimilhança das alegações da requerida Ademais, 

observa-se que a requerida não traz pedido deligação, laudo, vistoria, 

documentos que demonstrasse origem da dívida, oudocumento pessoal da 

autora, afim de elidir os argumentos trazidos aos autos;não havendo como 

comprovar os aludidos débitos pela autora; Dessa feita, evidencia-se que 

os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Ou seja 

configurando ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., pois a postura 

da Ré representa falhas na prestação dos serviços, na medida em que 

efetua negativações pela reclamada nos órgãos de proteção ao crédito, 

sem propiciar a segurança do efetivamente consumido, comportamento 

que viola os preceitos basilares da relação de consumo, em especial o 

artigo 6º, VI, X, bem como à transparência precípua da politica nacional da 

relação de consumo. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência 

pátria: No caso em tela, a Ré não demonstrou qualquer suporte à 

consumidora, seja com a prestação de informações claras e precisas. 

Pelo contrário, viu-se que a as cobranças continuaram em nome da 

autora, ensejando seus dados SPC/SERASA, tornando incontroversa a 

ilicitude de seus atos. Pois bem. Consigno que a reclamada apresentou 

uma única defesa, cuja peça contestatória encontra-se incompleta, tendo 

em vista a ausência de laudas, bem como a tese conclusiva, além disso, 

não há nos autos a juntada de qualquer documento apto a comprovar 

suas frágeis alegações. O que significa dizer que as mesmas não 

lograram êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhes incumbia por força do art. 333, II, 

do CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Assim, considerando a inexistência de 

elementos probatórios que afastem o direito da parte autora e, havendo 

verossimilhança em suas alegações, a procedência da ação é medida que 

se impõe. Assim, OPINO por reconhecer o ato ilícito perpetrado pela Ré, 

nos termos do artigo 186 do C.C., posto que a conduta da Ré violou, 

flagrantemente, os preceitos basilares do direito da consumidora, em 

especial o direito à informação, e à prestação de um serviço adequado e 

contínuo, consoante se vê nos artigos 6º, III, VI e X, bem como violou a 

própria Resolução 414/10 da ANEEL. A aludida resolução deixa claro, no 

artigo 140, que a distribuidora é responsável pela prestação de serviço 

adequado, aos seus consumidores, bem como pelas informações 

necessárias à defesa de interesses, o que não se viu no caso em tela. 

Isso porque a Ré não demonstrou as reais razões para que não houvesse 

continuidade da prestação do serviço, sequer demonstrou ter atendido a 

consumidora com a qualidade exigida. Dessa feita, entendo que a Ré não 

cumpriu o seu ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. Assim, entendo 

presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa 

e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.), posto que, não fosse a interrupção da energia, sem explicações 

plausíveis à consumidora, por dívida paga, sequer atendimento qualitativo 

ou suporte, os danos não teriam se configurado. Consequentemente, para 

fins de efetividade da prestação jurisdicional, e preservação do direito de 

ambas as partes, DECIDO por declarar abusivas e inconsistentes as 

faturas acima mencionadas, determinando as suas exclusão em nome da 

autora, sob pena de multa fixa que DECIDO por arbitrar em R$ 200,00 

(duzentos reais). DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Nos casos de ação 

de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se 

houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se 

houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido 

pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. O artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos 

mostra que o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A Ré, por se tratar de 

prestadora de serviço público, com base na teoria do risco administrativo, 

responde objetivamente pelos danos que vier a causar a terceiros durante 

a prestação do serviço concedido, por força do artigo 37, § 6º, da CF/88, 

e, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva da 

consumidora, o que aqui não se verifica. Sob esse contexto, no tocante à 

indenização por danos morais, não se pode deixar de reconhecer que o 

sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos serviços de energia 

elétrica pela Ré, bem como pelo atendimento deficiente à consumidora, 

com a privação injustificada de serviço essencial, são fatos que 

indubitavelmente ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando 

efetiva lesão à personalidade. Em casos semelhantes, tem decidido a 

recente jurisprudência pátria: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA Turma Recursal ÚnicaRecurso 

Cível nº 0017169-63.2013.811.0001Sexto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MTRecorrentes: Diomara Aparecida Rocha e Oi Móvel 

S.A.Recorridos: Oi Móvel S.A. e Diomara Aparecida Rocha 

EMENTARECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA DE 

FIDELIZAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO 

DA PARTE REQUERENTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE 

REQUERIDA INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.Cobrança indevida com 

ameaça de inclusão dos dados do CONSUMIDOR nos cadastros restritivos 

de crédito. Dano moral configurado.Para a fixação de indenização por 

danos morais, deve o magistrado levar em conta as condições pessoais 

das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa 

da parte requerida para a ocorrência do evento, não havendo justificativa 

para a majoração do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.A indenização fixada em R$ 2.000,00 

(cinco mil reais), se mostra razoável para o caso em referência, 

notadamente por não se tratar de cobrança indevida reiterada.Não 

comporta conhecimento o recurso intempestivo.“É cabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do 

recurso inominado” (Enunciado 122 do FONAJE).Sentença mantida. 

Consequentemente, RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, sendo o nexo 

causal necessário o próprio desgaste da Autora com a interrupção 

contínua e imotivada do fornecimento da energia. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral, à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo à título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido, proporcionando um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na 

causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, a fragilidade 

da defesa, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento 

da importância de R$ 3.000,00 (tres mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, evitando a reiteração da conduta no mercado de consumo. 
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DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

O PEDIDO, com fulcro no art.487, I do Código de Processo Civil, para, 

CONDENAR a Ré que proceda exclusão dos valores cobrados nesse 

período DECLARANDO INEXISTENTE A DÍVIDA aqui discutida nestes autos 

referente valor de R$ 32,60 (trinta e dois reais e sessenta centavos). 

Quanto aos DANOS MORAIS, opino pela sua procedência parcial, que 

aliado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade fixo em R$ 

3.000,00 (três mil reais), que deverão ser corrigidos pelo INPC apartir da 

sentença e juros de 1% a partir do evento danoso; REJEITO as 

preliminares arguidas; Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). À apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º 

Juizado para análise e homologação, conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, caso o requerido realize o pagamento voluntário e o 

demandante manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017866-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017866-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIO CESAR DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 

21 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JULIO CESAR DA SILVA em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S/A. DAS PRELIMINARES – DA INVERSÃO DO ONUS 

PROBATÓRIO. De início, a requerida arguiu preliminar da inversão do ônus 

da prova, por entender que não se trata de uma relação de consumo. Em 

análise, decido por AFASTAR a preliminar requerida, com fundamento que 

a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do requerente. DA 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL Em defesa a requerida 

arguiu preliminar Relativa ao endereço, constata-se que a Parte Autora 

não apresenta comprovante de residência recente em seu nome, 

limitando-se a juntar aos autos documento em nome de terceiro. Conforme 

fatura, apresentada pela requerente, constam a veracidade do endereço 

da autora. Desta forma, decido por AFASTAR a preliminar arguida pela 

requerida. DA AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA Por fim, a requerida 

em defesa arguiu preliminar de inépcia da inicial, por entender que o 

extrato de negativação acostado nos autos pelo autor não possui 

idoneidade. Em análise, decido por AFASTAR a preliminar, pelo 

fundamento que a empresa requerida não comprovou ou trouxe 

documento que desconstituísse o extrato apresentado pelo requerente 

nos autos do processo. Sem preliminares a serem enfrentadas, breve 

síntese. O requerente alega que inexiste relação jurídica entre as partes, 

teve seu nome negativado indevidamente pela Requerida, no valor de R$ 

89,83 (oitenta e nove reais e oitenta e três centavos. que o mesmo nunca 

contratou serviços referentes a essa negativação, cuja origem aduz 

desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva, a 

Requerida arguiu que a Parte Autora habilitou a linha telefônica nº (65) 

9670-0102, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro 

no sistema interno da Ré. Sem qualquer justificativa, a Parte Autora deixou 

de efetuar o pagamento das faturas, débito no valor de R$ 89,83 (oitenta e 

nove reais e oitenta e três centavos). O requerente após contestação 

manifestou pela desistência da ação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO Ultrapassada essa nuance, analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré 

seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. 

Compulsando os autos, o áudio, observo que se trata contratação da linha 

telefônica; A inversão do ônus da prova não afasta o dever de o 

demandante provar suas arguições de forma mínima. Ademais, incumbe 

ao consumidor provar que pagou a dívida oriunda do contrato, uma vez 

que o requerido afirma que não houve o pagamento. No caso dos autos, a 

empresa demandada se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou 

aos autos AUDIO, onde o autor contratou o plano móvel VIVO CONTROLE 

com a requerida via telefone, confirma o nome completo, data de 

nascimento, nome da genitora, confirma o valor do plano com desconto de 

10 % R$ 29,55 (vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), com 

data de vencimento todo dia 06 de cada mês. Assim confirmando a 

celebração do contrato com o consumidor, ou seja, comprovando a 

relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a 

negativação controvertida. Neste ponto, em casos semelhantes, tem 

decidido a jurisprudência: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTENCIA DE 

DÉBITO E INDENIZATÓRIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO 

VIA TELEFONE – COMPROVAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – DANOS 

MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. Não há que se falar em abusividade, se 

as cobranças possuem lastro na referida contratação, cujos valores não 

ultrapassam o que restou pactuado entre as partes e, ainda que de forma 

verbal, as informações foram transmitidas ao apelante, o qual aderiu aos 

planos a ele oferecidos, por vontade própria – inexiste dever de indenizar, 

se não restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil 

(dano, ato ilícito e nexo de causalidade). TJ – MG: AC 

10151170005988001. Após a juntada da contestação nos autos, o 

Requerente pleiteou pela desistência da ação. Em análise, decido por 

REJEITAR, visto que a requerida acostou nos autos Áudio que comprova a 

relação jurídica entre as parte, desta forma a requerida desconstituiu as 

alegações do requerente. Consequentemente, pelo conjunto probatório, 

tem-se que a demandada apresentou argumentos que desconstituem, 

modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido de declaração de inexistência de débito, bem como de 

indenização por danos morais. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A requerida 

pleiteia pela a condenação da parte autora ao pagamento do valor devido 

à ré, qual seja, R$ 89,83 (oitenta e nove reais e oitenta e três centavos). 

Diante da comprovação da origem e relação jurídica demonstrada. DEFIRO 

o pedido e condeno o autor nesse sentido a pagar o valor de R$ 89,83 

(oitenta e nove reais e oitenta e três centavos). DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

Importa-nos observar que resta clara a alteração dos fatos, já que o Autor 

tenta indicar a inexistência da relação jurídica e débito devidamente 

comprovados nos presentes autos, tornando-se a condenação em 

litigância de má-fé medida necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 

do CPC/15. DISPOSITIVO ANTE AO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE dos 

pedidos formulados na inicial quanto à declaração de inexistência de 

débito, e eventual indenização por danos morais, por ausência de falha na 

prestação de serviço, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. ACOLHO o 

pedido CONTRAPOSTO; e CONDENO o autor a pagar o valor de R$ 89,83 

(oitenta e nove reais e oitenta e três centavos). CONDENO o Autor em 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, 

fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, 

consoante art. 81, caput do CPC. REJEITO a desistência da ação pleiteada 

pelo requerente. REJEITO todas as preliminares arguidas. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

6º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 
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Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011649-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO JAQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011649-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALOISIO JAQUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A CUIABÁ, 6 de abril de 2020. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ALOISIO JAQUES DE 

OLIVEIRA em desfavor de AGUAS CUIABÁ S/A. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que o requerido emitiu fatura no valor de R$ 952,33 

(novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) relativo a 

suposta recuperação de consumo de energia. Alega que não presenciou 

a emissão do Toi. Sustenta que pagou as contas de forma regular. 

Requer, em tutela de urgência, que a reclamada se abstenha de efetuar o 

corte do fornecimento de água em sua unidade consumidora, bem como 

abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. Como deixou de pagar a fatura 

mencionada acima, a requerida procedeu ao corte do fornecimento de 

água. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a inexistência do 

débito nas quantias faturadas. Em contestação, CONSTA que a empresa 

reclamada compareceu no imóvel, conforme vistora realizada, 

constatando a fraude cometida (Ramal de ligação invertido), conforme 

termo de vistoria in loco e registro fotográfico anexos na defesa, o que 

resultou na multa cobrada. O MM. JUIZ de Direito concedeu liminar para 

abstenha efetuar o corte do fornecimento de água na matrícula indicada; 

que o suplicado se abstenha de incluir o nome do autor no rol de 

inadimplentes em relação ao débito em discussão; Deferiu inversão do 

ônus da prova; O autor não apresentou impugnação, ciente do prazo; Pois 

bem. Fundamento e Decido: Compulsando autos observa-se que a 

pretensão do autor merece prosperar, porquanto negou o conhecimento a 

emissão do Toi, que ocasionou a emissão da fatura em discussão. demais, 

os documentos aportados ao feito comprovam, neste momento, que o 

débito se trata de recuperação de cobrança de energia elétrica. Friso, 

ainda, que os documentos comprovam a disparidade entre a cobrança da 

fatura em relação ao período anterior. Observa-se que o valor R$ 952,33 

(novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) deu-se 

referente à multa, que foi constatado através do Termo de Ocorrência e 

Inspeção nº 07930 realizado no dia 14/05/2019 que o hidrômetro 

encontrava-se invertido. Nota-se que autor procurou o PROCON e abriu a 

FA n° 51.019.001.19-0001969. Assim, a Reclamada em seus 

esclarecimentos informou que “as leituras estavam sempre retornando, 

foram realizadas 05 correções de hidrômetro invertido. No dia 14/05/2019 

foi realizada vistoria na residência da parte Reclamante”. Consta também 

que o Reclamante não presenciou quaisquer das averiguações realizadas 

pela Reclamada, tampouco realizou as alterações no hidrômetro. Em que 

pese a requerida destacar HIDRÔMETRO DESINVERTIDO, LACRADOS 

NOVAMENTE E APON-TANDO O LADO CORRETO DA SAÍDA DE ÁGUA, 

que diante da fraude perpetuada pelo Autor no intuito de se esquivar de 

pagar o valor verdadeiramente consumido, a concessionária lavrou o 

Termo de Notificação; Friso não há comprovação de que autor 

acompanhou vistoria, ou teve ciência dos atos praticados pela requerida 

quanto ao suposta fraude no hidrômetro; A Reclamada afirme que se trata 

de uma “Fraude no hidrômetro”, a requerida não comprova de que a 

vistoria in locu foi acompanhada pelo autor; Bem como, não ficou 

demonstrado que este foi notificado para apresentar defesa ou 

contraditório da multa imposta unilateralmente pela requerida; Das fotos, 

observa-se apenas que foi lavrado TOI, e que não consta assinatura do 

autor. Assim, da análise dos fatos, vê-se a ilicitude das ações da Ré 

(Arts. 186, 187 e 927 do C.C.), na oportunidade em que não demonstra ter 

esclarecido as nuances das cobranças efetuadas, causando-lhe 

insegurança quanto ao real consumo, e deixando de observar, de maneira 

clara e transparente o ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do 

artigo 373, II do CDC. Importante observar que a Ré também não 

demonstrou a legitimidade para a cobrança da taxa de serviço no valor de 

R$ 952,33 (novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), 

pois não há qualquer documento em defesa que demonstre a ciência e 

concordância do Autor com o relativo valor, ou mesmo a sua origem 

específica. Assim, OPINO por declarar nulo a T.O.I n° 07930 e, 

consequentemente, inexistente o débito de R$ 952,33 (novecentos e 

cinquenta e dois reais e trinta e três centavos). Recurso Inominado nº 

1002335-28.2018.8.11.0001. Origem: Quarto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá. Recorrente: Sérgio Gabiato Pires. Recorrida: Águas Cuiabá S/A. 

Data do Julgamento: 11/02/2020. E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA DE 

MULTA - SUPOSTA IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO - INEXISTÊNCIA 

DE LAUDO - LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - COBRANÇA 

INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INFRUTÍFERA - 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recorrida não se 

desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do recorrente. 2. Cobrança de multa de recuperação de 

consumo por suposta irregularidade no hidrômetro que não se justifica, 

pois ausente laudo que ateste a existência da fraude apontada. 3. 

Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta da 

prestadora de serviço que além de promover cobrança indevida, 

mantém-se inerte diante das reclamações administrativas formuladas pelo 

consumidor. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, 

ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Recurso conhecido e 

parcialmente provido.(N.U 1002335-28.2019.8.11.0001, TURMA 

RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 11/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - HIDRÔMETRO 

ADULTERADO – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA – ESFERA ADMINISTRATIVA – MULTAS E COBRANÇA DE 

CONSUMO MÉDIO – INDEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -– 

INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

RECURSAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Restou demonstrada a ofensa aos princípios da ampla defesa e 

contraditório, pois, a constatação e substituição do hidrômetro foi 

realizada unilateralmente pela concessionária de serviço público, sem a 
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presença do responsável e sem que fosse dada ao ora apelante, a 

chance de impugnar os resultados e as sanções que lhe foram impostas 

na esfera administrativa.(N.U 0051387-26.2015.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019, 

Publicado no DJE 11/11/2019) Quanto aos danos morais, OPINO por 

afastá-los, uma vez que não houve a negativação propriamente dita que 

pudesse macular a imagem do Autor. Não há, ainda, nos autos, nenhum 

documento que demonstre a suspensão do fornecimento de energia por 

débitos pretéritos ou anotação do nome da parte autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, situações essas que poderiam ensejar a indenização 

pleiteada. DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE dos pedidos iniciais, apenas para DECLARAR a nulidade do 

T.O.I n° 07930 e, consequentemente, inexistente o débito de R$ 952,33 

(novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. INDEFIRO os danos morais, pelas razões expostas;. Por 

fim, RATIFICO a tutela de urgência e torno definitiva a liminar concedida. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. Publicada 

no sistema PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022090-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIONICE GALDINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022090-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAURIONICE GALDINA DE JESUS REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A CUIABÁ, 21 de abril de 2020. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por MAURIONICE GALDINA 

DE JESUS, em face de ITAUCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO. DAS PRELIMINARES De inicio, a requerida arguiu preliminar da 

necessidade do comparecimento pessoa da autora para esclarecer os 

fatos. Em análise, decido por AFASTAR a preliminar, visto que a as provas 

acostados nos autos são suficientes ao julgamento antecipado, posto 

meramente documental, se necessidade dilação probatória;. DA 

INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL A 

requerida arguiu preliminar da necessidade do exame grafotécnico, por 

entender que a parte autora alega desconhecer o contrato que resultou na 

negativação em questão. Em análise, decido por AFASTAR a preliminar 

com fundamento que as assinaturas acostadas nos autos são similares, 

desta forma é desnecessário a produção da prova pericial. DA 

CONTUMÁCIA Por fim, a requerida arguiu preliminar de contumácia, visto 

que a autora foi devidamente citada para audiência de conciliação, porém 

esteve ausente. Em análise, decido por ACOLHER a preliminar arguida com 

fundamento ao artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, a requerente não 

compareceu na audiência e não justificou sua ausência, diante disso se 

manteve inerte. Sem mais preliminares a serem enfrentadas, passo 

julgamento. A requerente alega que teve indevidamente seu nome inscrito 

aos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 117,25 (cento e 

dezessete reais e vinte e cinco centavos), gerados em tese pelo contrato 

nº 0026149951720000. Ressalta que não reconhece tal débito, bem como 

que não consumiu os serviços cobrados pela requerida. Ofertada 

conciliação, constatou a ausência da parte reclamante. A requerida em 

defesa tempestiva, arguiu que o cartão de crédito nº5232 84** **** 623 foi 

expressamente contratado e assinada pela Parte Autora. E que a 

cobrança é devida, visto que a autora não pagou a fatura do cartão de 

crédito. A requerente não impugnou a defesa arguida pela requerida. Pois 

Bem, Fundamento. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

uma vez que não reconhece os débitos oriundos da contratação. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que tratar-se relação de 

consumo, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a 

égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

afastada a responsabilidade se provar o réu que não ocorreu o defeito do 

serviço ou que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do 

consumidor. Neste contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria PROVAR QUE A 

PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A REQUERIDA JUSTIFICANDO A 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES, o que foi feito, 

desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 

373, II, CPC. A reclamada apresentou nos autos proposta de adesão 

devidamente assinado em 28/11/2018, e fatura em aberto, débito que 

ensejou a negativação controvertida. Neste ponto, em casos semelhantes, 

tem decidido a jurisprudência: E M E N T A: RECURSO INOMINADO. BANCO 

. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. JUNTADA DE 

DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL POSSIBILIDADE. CONTRATO DE 

ADESÃO E FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM O REGISTRO DE 

VÁRIAS COMPRAS E PAGAMENTOS EFETIVADOS. AUSENCIA DE PROVA 

DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA 

CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME CONSUNIDOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGUAR DE DIREITO. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A juntada de documentos com a 

apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a 

má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora 

Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). Se com as razões recursais o 

Reclamado carreou aos autos, cópias de contrato de adesão firmado pela 

consumidora e ainda de faturas de cartão de crédito com o registro de 

várias compras realizadas e pagamentos efetivados, documentos esses 

que foram submetidos ao crivo do contraditório, porém, não foram 

refutados, o reconhecimento da existência de relação jurídica entre as 

partes, bem como da origem e licitude do débito questionado é medida que 

se impõe. Recurso provido. (N.U 1003568-20.2017.8.11.0037, TURMA 

RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, 

Julgado em 08/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019). E M E N T A: 

RECURSO INOMINADO. BANCO . NEGATIVAÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL 

POSSIBILIDADE. DOCUMENTO DE IDENTIDADE, CONTRATO DE ADESÃO 

DEVIDAMENTE ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO 

DO NOME CONSUNIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

EXERCÍCIO REGUAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde 
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que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 

397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in 

DJe 10/3/2008). Se junto com as razões recursais o Reclamado carreou 

aos autos, cópia do contrato de adesão firmado entre as partes, 

documentos esses que foram submetidos ao crivo do contraditório, porém, 

não foram refutados pelo Autor, o reconhecimento da existência de 

relação jurídica entre as partes, bem como da origem e licitude do débito 

questionado é medida que se impõe. Recurso provido. (N.U 

1000359-33.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2019, Publicado no DJE 

02/09/2019). Friso que restou comprovado pela documentação anexa à 

contestação que a parte Autora realizou regular contratação, saldo 

devedor. Esse fato ensejou a pendência atual, que foi devidamente 

cobrada, nos termos da legislação vigente. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso, assim como a parte autora não demonstrou o pagamento da 

compra a crédito que deram ensejo à negativação pela reclamada. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. DISPOSITIVO ANTE AO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda. DEFIRO a CONDENAÇÃO 

do Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do 

CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC. ACOLHO a preliminar de 

contumácia, com fundamento ao artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. 

REJEITO restante das preliminares arguidas pela requerida. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

6º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015715-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO OAB - MT19687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015715-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TATIANE ALVES DE MAGALHAES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 6 de abril de 

2020. Visto etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS E REVISIONAL DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAIS 

E TUTELA ANTECIPADA, proposta por TATIANA ALVES DE MAGALHÃES, 

em desfavor da Ré, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

: À defesa tempestiva , a Ré suscita preliminar de incompetência do 

juizado especial, por entender imprescindível a realização de perícia na 

unidade consumidora do Autor. REJEITO a aludida preliminar, por não 

entendê-la necessária à formação do convencimento motivado do artigo 

371 do CPC/15, posto que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DO MÉRITO Sem preliminares especificas a serem enfrentadas. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, e a maior 

aptidão da Ré à provar o insucesso da demanda, do que àquele a 

demonstrar a sua procedência, RATIFICAR a decisão que concedeu a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII do CDC, com o fito de 

propiciar equilíbrio na relação processual. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Alega autora que possui a titularidade da 

unidade consumidora n. 6/1171887-1. Assevera que,em meados do mês 

de dezembro de 2018, o padrão de energia pegou fogo, momento em que 

a empresa realizou vistoria e substituição do produto. Afirma que trocou 

os seus eletrodomésticos após a substituição, porém não houve alteração 

da cobrança. Assegura que o demandado emitiu fatura no valor de R$ 

4.694,83 (quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e três 

centavos), relativa a recuperação de energia do período de junho de 2017 

a fevereiro de 2019. Alega que a empresa enviou duas faturas, uma no 

valor de R$ 662,40 (seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta 

centavos) e outra na quantia de R$ 4.032,43 (quatro mil, trinta e dois reais 

e quarenta e três centavos), ambas com vencimento em 30/10/2019. 

Anota que não acompanhou a inspeção realizada pela concessionária de 

energia elétrica. Requer, em tutela de urgência, a abstenção das 

cobranças referentes as faturas nos valores de R$ 662,40 (seiscentos e 

sessenta e dois reais e quarenta centavos) e de R$ 4.032,43 (quatro mil, 

trinta e dois reais e quarenta e três centavos),bem como a abstenção de 

suspensão de energia elétrica. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da 

prova. Na data de 06/11/2019, foi proferido despacho determinando a 

intimação do autor para emendar a exordial, a fim de juntar ao feito o 

documento pessoal legível e o extrato de pagamento/ consumo de energia 

elétrica. O requerente sustenta que não conseguiu acessar o seu 

cadastro no site da Energisa. Pleiteou pela concessão dos pedidos de 

tutela de urgência, movimento n. 26099064.; Oportunizada a conciliação, 

as partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. A Ré apresentou defesa tempestiva, informando que teria 

havido desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora da 

Autora, o que gerou a necessidade de revisão. por ocasião de uma 

inspeção realizada no imóvel do demandante no dia 28/02/2019, verificou 

a concessionária que HAVIA UM DESVIO RAMAL DE LIGAÇÃO. Assevera 

demandada que expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção 

de nº 707416 que contém todas as informações relativas à anormalidade 

constatada no equipamento, tudo de acordo com a norma que regula os 

procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é 

a Resolução nº 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de 

Energia Elétrica. Destarte, os técnicos da concessionária requerida 

procederam ao imediato ajuste do medidor, em atenção à legislação 

setorial vigente, e, assim, sanando a irregularidade constatada. 

Posteriormente, a requerida procedeu à revisão de faturamento – a qual, é 

bom dizer, não se trata de uma multa imposta ao usuário, no valor total de 

R$ 4.694,83, que foi divido em duas faturas nos valores de R$ 662,40 e 

R$ 4.032,43, em relação ao período em que o consumo de energia 

discrepou da média habitual da unidade; POIS BEM. FUNDAMENTO E 

DECIDO; Pois bem. Diante da alegada inversão probatória, que nada mais é 

do que técnica de julgamento, caberia à Ré provar a veracidade de seus 

alegações, seja na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em comento, tem-se 

que a irresignação da Autora diz respeito à imputação pela Ré de uma 

fatura no valor de R$ 4.694,83, que foi divido em duas faturas nos valores 

de R$ 662,40 e R$ 4.032,43, relativa a um suposto consumo não faturado. 

Apesar da Ré asseverar pela existência do TOI nº 707416, verifica-se que 

a Autora sequer foi notificada sobre eventual perícia a ser realizada no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 680 de 759



medidor, possibilitando, assim, o seu acompanhamento, ou mesmo sobre o 

TOI propriamente dito, o qual sequer está assinado pela consumidora, 

deixando a Ré de assegurar à consumidora o pleno exercício do direito 

constitucional do contraditório e da ampla defesa. Observa-se que autora 

buscou ainda PROCON, afim de resolver administrativamente; Nesse 

contexto, tem-se que a Ré comete ato ilícito nos termos do artigo 186 do 

C.C, quando, na cobrança de valores da consumidora, deixa de observar 

o procedimento predisposto na Res. 414/10 da ANEEL, em especial os 

artigos 129 e 130, que estabelecem todas as providências necessárias 

para fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado 

a menor. Procedimentos esses que a Ré não logrou êxito em demonstrar 

observância. As condutas da Ré, portanto, violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX 

do CDC, pois não há informações adequadas e claras sobre os fatos, mas 

sim, um método comercial coercitivo e desleal, uma verdadeira prática 

abusiva imposta na prestação de serviço, que lhe causa danos 

patrimoniais, e compromete a adequada e eficaz prestação do serviço. 

Logo, a suposta irregularidade do aparelho de medição de consumo de 

energia, isoladamente considerada, e sem a observância do devido 

processo legal ou a demonstração do efetivo envolvimento da Autora no 

fato, não possui o condão de imputar a obrigação a consumidora ao 

pagamento da diferença encontrada, porquanto constitui elemento 

probatório de intensa fragilidade. Ademais, os laudos foram elaborados e 

assinados por técnicos da própria Ré, de modo que se trata de documento 

produzido de forma unilateral, sem força o suficiente para comprovar que 

anomalia constatada. E, vislumbra-se do histórico de consumo da Autora, 

uma constância nos valores consumidos que não justificaria a existência 

de consumo à recuperar. Deve-se relembrar que as faturas de consumo 

são emitidas pela própria concessionária, e que geram nos consumidores 

de modo geral, a confiança de que estão sendo cobrados pelo consumo 

efetivo, não podendo ser surpreendido com cobranças abusivas, 

apontando supostas recuperações. Ora, cabe à Ré o dever de verificar 

periodicamente os medidores de energia elétrica instalados nas unidades 

consumidoras. Assim, se a própria Concessionária não cumpre a 

regulamentação, não há porque imputar à consumidora o ônus de eventual 

irregularidade no medidor, pois não é razoável que permaneça 

comodamente por meses sem verificar os medidores e depois venha por 

todo esse tempo proceder revisão do faturamento que alcança valores 

significativos. E se houve fraude no ramal, esta deveria ser atestada por 

meio de um laudo pericial do IMPEM/IMETRO, o que não ficou 

caracterizado. Destaco também que a carta fornecido pela Requerida, foi 

apurado unilateralmente e cobrado o valor de R$ 662,40 (seiscentos e 

sessenta e dois reais e quarenta centavos) e outra na quantia de R$ 

4.032,43 (quatro mil, trinta e dois reais e quarenta e três centavos), ambas 

com vencimento em 30/10/2019, que consta que, não lhe foi entregue o 

T.O.I., a requerida. É a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem 

de provar que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa 

exclusiva da parte consumidora, o que não verifico nos presentes autos, 

pois ela é quem dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação 

de suas alegações. Frise-se, que a responsabilidade da empresa 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. Assim, uma 

vez que não há prova suficiente que demonstre a legalidade da cobrança, 

ou da contribuição específica da Autora para tal, OPINO pela declaração 

de inexistência do débito no valor de R$ 662,40 (seiscentos e sessenta e 

dois reais e quarenta centavos) e R$ 4.032,43 (quatro mil, trinta e dois 

reais e quarenta e três centavos), ambas com vencimento em 30/10/2019, 

referente à suposta diferença não faturada no período de 2019, em razão 

do suposto consumo não faturado. E, não tendo a Ré demonstrado a 

observância do devido processo administrativo, OPINO por desconstituir o 

Termo de Ocorrência e Inspeção nº 707416. DA ANÁLISE DOS DANOS 

MORAIS Quanto ao dano moral, tem-se que o mesmo representa uma 

“lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade ou nos atributos da 

pessoa” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. p. 645.). Neste caso específico, em relação ao dano 

moral, entendo que os mesmos são indevidos, uma vez não foi 

comprovada inscrição em órgãos de proteção ao crédito diante dos fatos, 

tampouco suspensão do fornecimento de energia, tratando-se apenas de 

simples cobrança indevida, que, de acordo com o entendimento da 

jurisprudência, não gera danos extrapatrimoniais. Senão vejamos: 

Recurso Inominado. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. 

danos morais. Alegação de fraude em relógio medidor de consumo de 

energia elétrica. Ausência de juntada do TOI ou laudo, pela 

concessionária, comprobatórios da regularidade da cobrança. Ratificação 

da obrigação de manutenção do serviço, bem como a declaração de 

inexigibilidade do débito. Ausência, todavia, de danos morais, em face da 

não interrupção do serviço. Recurso improvido” (PAULA, Daniel Ribeiro de. 

Recurso inominado n. 0007668-29.2016.8.26.0562. J. em 04 Dez. 2017. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Maio 2018.) PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Cobrança de valores 

baseada em suposta fraude no medidor. Lavratura do TOI. Produção de 

prova unilateral. Inadmissibilidade. Inobservância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Danos morais indevidos. Não suspensão 

de fornecimento. Recurso improvido. (FARIA, Paulo Guilherme de. Recurso 

inominado n. 1003485-20.2016.8.26.0587. J. em 30 Jun. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Maio 2018.) Por essas razões, entendo 

que não há subsídio plausível que demonstre a violação à personalidade 

da Autora, razão pela qual OPINO por indeferir os danos morais. 

DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, para declarar 

inexistência das faturas de recuperação de consumo da UCn° 

6/1171887-1-6, sendo a 1ª no valor de R$ 662,40 e a segunda no valor de 

R$ 4.032,43, ambas com vencimento em 30/10/2019, referente à diferença 

não faturada no período, em razão do consumo não faturado. CONDENO 

ainda REFATURAMENTO das contas da requerente dos MESES DE 08, 09 

e10/2019 a sua média de consumo de 12 meses; E, não tendo a Ré 

demonstrado a observância do devido processo administrativo, OPINO por 

desconstituir o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 707416. Por fim, OPINO 

por INDEFERIR o pleito pela condenação da Ré em Danos Morais. REJEITO 

as preliminares arguidas pela requerida; Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002122-85.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANIL ADELSON DA CRUZ REQUERIDO: BRADESCARD 

ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. Não há que se falar em 
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complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por VANIL ADELSON DA CRUZ em desfavor de BANCO 

BRADESCARD S.A Consigno que o processo tramitou regularmente, com 

estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Rejeito ainda a preliminar de 

incompetência do Juízo, eis que não se vislumbra no presente caso 

complexidade que demande a produção de prova pericial. Entendo que os 

elementos trazidos aos autos são suficientes para a formação do livre 

convencimento do julgador, tanto mais considerando que os princípios 

informativos constantes da Lei n. 9.099/95 autorizam o pleno exame da 

questão. Quanto a preliminar de falta interesse de agir, vejamos: Segundo 

lições de Alexandre Freitas Câmara (Lições de Direito Processual Civil. 

Vol. 1. RJ: Editora Lúmen Júris, 2003. 8.ed., p. 124): O interesse de agir é 

verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que esse 

requisito do provimento final seja verdadeiro binômio ‘necessidade da 

tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. Logo, 

percebe-se que desde que a demanda seja necessária, configurado está 

o interesse de agir. Pela análise da inicial infere-se que não há qualquer 

elemento que demonstre a desnecessidade da tutela jurisdicional. O autor 

pretende a anulação da cobrança e indenização por danos morais. 

Portanto, necessitando da tutela judicial. Com essas razões, rejeito a 

preliminar arguida. Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada, primeiro 

porque o extrato oficial não é documento essencial à propositura da ação. 

Ademais, inexiste documento hábil para ilidir o extrato junto ao feito. Por 

fim, Rejeito a incompetência por inexistência de pretensão resistida e 

interesse de agir, visto que desnecessário o requerimento prévio na via 

administrativa para o exercício do direito constitucional de ação, tendo em 

vista o princípio ou direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, 

conforme o artigo 5º, XXXXV, da Constituição Federal. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Em síntese, sustenta a parte reclamante que 

seu nome foi indevidamente negativado no Serasa pela empresa 

reclamada, posto que jamais manteve relação jurídica que justifique 

referido ato. Requer a declaração de inexigibilidade do débito e reparação 

pelo dano extrapatrimonial. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que não reconhece os débitos 

oriundos da contratação. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

satisfatoriamente impugnados pela parte autora. Em defesa a Reclamada 

demonstrou que a reclamante firmou Proposta de Adesão e contratação 

de serviços devidamente assinada pela parte autora, gerando débitos que 

jamais foram quitadas pela parte autora e que deram ensejo à negativação 

de seu nome. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso, e a autora não 

impugnou a assinatura. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, a 

improcedência dos pedidos indicados na exordial é medida que se impõe. 

Em decorrência da comprovação da relação jurídica entre as partes, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Diante 

do exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136, do FONAJE. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002392-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002392-12.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOVANI ANTONIO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

CUIABÁ, 9 de abril de 2020. Vistos. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JOVANI ANTONIO DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. DA PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR De início 

a requerida arguiu preliminar da falta de interesse de agir, em razão da 

ausência dos elementos necessários para o ajuizamento da ação pelo 

autor. Em análise, o autor alega está inscrito no cadastro de proteção ao 

crédito indevidamente, onde acosta nos autos o extrato da negativação, 

consultado pela empresa BOA VISTA SERVIÇOS, desta forma AFASTO a 

preliminar requerida, visto que o documento acostado nos autos é 

suficiente para propositura da ação. O autor afirma que vem sofrendo 

cobranças indevidas por parte da empresa reclamada, referente ao débito 

R$ 186,01 tendo como referência o suposto contrato nº 0346583804. O 

que resultou na indevida inserção de seu nome no cadastro de 

inadimplentes do SPC/SERASA, apontado pela requerida, nos órgãos de 

proteção ao crédito. Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre 

as partes. O requerido apresentou contestação arguindo, o débito 

contestado é devido por decorrer do inadimplemento da parte Autora 

quanto ao pagamento da utilização dos serviços efetivamente prestados 

pela Ré, a parte autora realizou a contratação do serviço de telefonia, 

linha (65)9.9956-3208, vinculada à conta 0346583804. No entanto deixou 

um débito de R$198,24, (cento e noventa e oito reais e vinte e quatro 

centavos), referente às faturas de maio, junho e julho de 2019. Devida a 

inadimplência o serviço contratado foi bloqueado e posteriormente 

cancelado. O requente tempestivamente impugnou a defesa arguida, e 

requereu a procedência dos pedidos na inicial. É o breve Relato. 
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Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato que o objeto da 

lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção 

de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, 

nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. DO MÉRITO No 

caso, o objeto da lide se trata negativação indevida, referente aos débitos, 

todavia a Autora desconhece tais débitos. A requerente pleiteou pela 

inversão do ônus da prova. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico que 

a hipossuficiência do demandante em relação a requerida, sendo 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes. 

Assim, o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova é medida 

que se impõe. Nota-se que a requerida apenas afirma a regularidade dos 

débitos, contudo deixou de comprovar o fato. Nesse passo, mostra-se de 

bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare nihil, et 

allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o alegado, é 

a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que o requerido não se 

desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de 

Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a 

condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: 

Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os elementos 

probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança 

e da negativação; ou seja, a requerida não trouxe aos autos contrato; 

notificação ou qualquer outro documento que comprovasse origem da 

inadimplência da autora; A reclamada limitou-se em juntar apenas Relatório 

de Chamadas e TELAS SISTÊMICAS, expedidas de forma unilateral, que 

não possuem o condão de comprovar a veracidade dos do débito alegado. 

O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. 

Portanto, a declaração de inexistência de débito atribuído à parte 

promovente, é medida que se impõe. APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE 

DEFESA – REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da operadora 

requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, 

do CPC. O “ print ” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocor r ido ,  bem como i n i b i r  a  condu ta  abus i va . (N . U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E RELATÓRIO DE CHAMADAS 

INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e o relatório de chamadas 

juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a 

contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que 

devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros 

elementos de prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a 

juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por 

meio de provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de 

computador interno. Não restando comprovada a contratação e a origem 

do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a 

restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e não o 

consumidor suportar os riscos do negócio. A inscrição indevida do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia, sendo a inscrição 

discutida a única registrada. O valor da indenização por dano moral deve 

ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1000814-50.2018.8.11.0044, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019). Evidencia-se o prejuízo moral 

pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a 

questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de 

dano moral como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por 

uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à 

sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso 

vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à parte autora, eis que 

incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as 

expectativas do consumidor, na prestação do serviço, concretizando 

todas as providências necessárias a resguardar sua integridade, física e 

moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos 

correlatos. Subsiste, pois, o dever de a parte ré indenizar a parte autora, 

cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os 

princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da 

exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda, que deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de 

sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se 

que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, 

mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é neste sentido: 

“(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA 

MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA A 

NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente DECLARAR a inexistência de débitos da referente à dívida em 

litígio, determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de 

inadimplentes referente ao valor R$ 186,01, referente ao contrato nº 

0346583804. CONDENAR a reclamada, a pagar a título de DANOS MORAIS 

à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de 

correção monetário do INPC, com juros de 1% a partir do evento danoso. 

REJEITO a preliminar arguida pela requerida. Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 
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9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize o pagamento 

voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o pedido de 

expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002206-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE SANCEDO PAZETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA OAB - MT15457-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002206-86.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSIANE SANCEDO PAZETO REQUERIDO: HDI SEGUROS 

S.A. CUIABÁ, 9 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor 

do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CUMULADA COM 

PERDAS E DANOS proposta por ROSIANE SANCEDO PAZETO em 

desfavor de HDI SEGUROS. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não 

resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao 

acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do 

mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Inicialmente é de 

se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. A parte autora 

sustenta, em síntese, ter contratado seguro de automóvel pela requerida. 

Informa que na data de 25/11/2019 se envolveu em um acidente, onde 

colidiu com um automóvel de terceiro, fato esse que ensejou na abertura 

do sinistro junto a seguradora. Assim, após o acidente contatou a Cia 

contestante, visando iniciar os tramites legais para a indenização dos 

danos causados pelo acidente e a abertura do sinistro, contudo seu 

pedido foi negado, que, devido a negativa administrativa, requer que os 

danos do veiculo terceiro sejam reparados integralmente, bem como uma 

indenização pelos danos morais que a Autora teoricamente teria sofrido; 

obrigando a seguradora a autorizar o reparo do automóvel do terceiro, e 

R$10.000,00 a títulos de danos morais; Do outro lado a parte reclamada em 

contestação; aduz que o contrato de seguro se encontra regido 

condições gerais da apólice, prestigiando o princípio do pacta sunt 

servanda; A Contestante confirma a contratação do seguro de auto por 

meio da apólice nº. 01.058.431.196793, veículo Toyota Etios X 1.3 Flex 16v 

5p Aut. Placa QBV1953 - MT,vigência de 07/06/2019 às 24h do dia 

07/06/2020; Assevera demandada foi constatado tratar-se de sinistro sem 

cobertura técnica devido a existência de cláusula especifica de exclusão 

de cobertura. que a negativa não se deu pelo fato da autora ser namorada 

do terceiro, mas sim pelo fato do sinistro ter ocorrido dentro de sua 

garagem, estando o veículo do terceiro sobre sua guarda, conforme a 

clausula contratual 16.2.4 das condições gerais: Conforme verificado em 

sindicância, o proprietário do veículo terceiro é namorado da segurada e o 

sinistro ocorreu no endereço da requente, comprovando vínculo entre as 

partes: Menciona que a recusa administrativa encontra respaldo nas 

Condições Gerais da apólice, conforme exclusões previstas no contrato, 

item que trata sobre PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PARA TODAS 

ASCOBERTURAS, não estão cobertos os seguintes riscos e prejuízos 

decorrentes de Danos a bens de terceiros em poder do Segurado para 

guarda, custódia, transporte, uso, manipulação ou execução de quaisquer 

trabalhos. Desta forma, a contestante emitiu negativa, embasada na 

cláusula da apólice contratada –HDI DUO – AUTO PERFIL; Autora 

impugnou de forma genérica, não contrapôs as clausula contratuais 

seguros; Bem como não requereu qualquer outra prova; Pois bem. 

Fundamento e Decido; Em que pese às alegações da parte reclamante, 

analisando detidamente os autos bem como as cláusulas contratuais, 

verifico que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. De 

fato, vê-se que a empresa reclamada logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, nos 

termos art. 373, II, do CPC. Com essas considerações, entendo que deve 

ser acolhida a tese arguida pela empresa-ré, uma vez que o seguro 

contratado pela parte autora não possuía a cobertura (item 15 -b“Danos a 

bens de terceiros em poder do Segurado para guarda, custódia, 

transporte, uso, manipulação ou execução de quaisquer trabalhos” ), 

como se deu no caso em comento. Assim, ante a ausência de outros 

elementos e/ou fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito 

pleiteado pela parte reclamante. Dos autos, verifica-se que o acidente 

ocorrido em 25/11/2019, envolveu o veículo CHEVROLET/ONIX SEDAN 

Plus 1.0 12V TB Flex Aut./IZR0B38;.Após análise circunstanciada dos 

fatos e documentos apresentados, a empresa constatou a ausência do 

dever de indenizar conforme estabelece o Item 16.2.4 - alinea "b" das que 

transcrevemos Condições Gerais da Apólice a seguir: 16.2.4. Riscos 

Excluídos: A requerida aderiu seguro com previsão em seu - item 15 - 

PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PARA TODAS AS COBERTURAS, para a 

cobertura de RCF-V não estão cobertos os seguintes riscos e prejuízos 

decorrentes de: “ b) Danos a bens de terceiros em poder do Segurado 

para guarda, custódia, transporte, uso, manipulação ou execução de 

quaisquer trabalhos nas informações prestadas pela segurada no 

momento da contratação do seguro. Nesse sentido, segue a 

jurisprudência: ECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO 

VEÍCULO. ACIDENTE DE TRANSITO. NEGATIVA DE COBERTURA DO 

SEGURO. CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DO ACIDENTE QUE 

NÃO ERA O CONDUTOR PRINCIPAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO 

MOMENTO DO PREENCHIMENTO DO CONTRATO DE SEGURO. 

INFORMAÇÕES QUE SÃO UTILIZADAS PARA ANÁLISE DO PERFIL DO 

CLIENTE, COBERTURA DO RISCO E VALOR DO PREMIO A SER PAGO 

PELO SEGURADO. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. AUSENTE 

CONDUTA ILEGAL DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71007737646, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 21/06/2018) RECURSO DE 
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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE 

SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO EM ÂMBITO DOMICILIAR (“HOME CARE”) 

– NEGATIVA DE COBERTURA – EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL – 

IMPOSSIBILIDADE DE FORNECER SERVIÇOS/TRATAMENTOS NÃO 

CONTRATADOS – NEGATIVA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Havendo expressa exclusão contratual de 

cobertura de tratamento médico em âmbito domiciliar (“home care”), é lícita 

a negativa de custeio do referido tratamento, independentemente da 

aplicação do CDC à espécie, pois a interpretação de cláusulas de forma 

favorável ao consumidor não autoriza a modificação da relação contratual 

expressamente disposta.(N.U 0005964-34.2017.8.11.0086, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, 

Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) 

Quanto aos pedido indenização por dano material e aliado previsão 

contratual de exclusão de cobertura / conserto do veículo, uma vez que 

não há qualquer prova nos autos de que a Autora terá que ressarcir o 

terceiro na quantia pleiteada; Considerando o fato do sinistro ocorrido 

nestes autos encontra-se expressamente excluído da apólice de seguro; 

Por fim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida por parte das reclamadas, não há que se falar em ocorrência de 

dano moral e material, uma vez que, ausentes os requisitos necessários 

para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre e o ato e o dano e a culpa das reclamadas na 

ocorrência do fato danoso. Com efeito, em que pese as razões 

apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte autora 

passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Assim, tenho que a hipótese é 

de improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, e o faço, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N 

T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005876-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005876-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDERSON FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S/A CUIABÁ, 13 de abril de 2020. Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ANDERSON FERREIRA DA SILVA em face de NET 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. DA PRELIMINAR No que tange a 

preliminar de incompetência em razão da necessidade de perícia, esta 

deve ser afastada, uma vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente 

para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota 

da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. A presente demanda tem como 

feito a alegação de falha na entrega dos serviços contratos, cuja análise 

não depende de perícia, mas sim de mero análise dos documentos 

probatórios acostados aos autos. Desta maneira, AFASTO a PRELIMINAR 

de INCOMPETÊNCIA por complexidade da causa, e passo a análise do 

mérito. Sustenta a parte autora ser cliente da empresa requerida, através 

do pacote de serviços nº 719/002215971compreendendode internet de 

120MB e telefonia móvel, por R$ 179,99 mensais. Afirma que passou a 

notar uma redução na qualidade da internet disponibilizada e ao aferir o 

teste, constatou que a empresa requerida estaria disponibilizando apenas 

40% do total contratado. Aduz a parte reclamante que os serviços não 

possuem qualidade, tendo em vista que a internet fixa apresenta lentidão e 

jamais foi disponibilizada consoante o pactuado, conforme testes de 

velocidade apresentados. Diante do ocorrido, ajuizou a presente demanda 

pleiteando a condenação da empresa requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. A empresa 

Reclamada apresenta Contestação, afirmando que que o contrato se 

encontra CONECTADO, estando a internet está sendo disponibilizada e 

utilizada normalmente, e os canais disponibilizados como o contratado. 

Aduz que, em nome da parte autora está cadastrado o contrato nº 

719/00221597-1, habilitado no plano denominado “ACESSO VIRTUA”, 

desde 09/10/2018, que da tela sistêmica não houve oscilação da internet 

ou registro de desconexão/interrupção de sinais, houve utilização regular 

da internet disponibilizada os serviços estão sendo disponibilizados e a 

velocidade da internet de acordo com o pactuado, não havendo que se 

falar em indenização ou abatimento de valores. Não obstante, constata-se, 

sem qualquer dificuldade, que não há qualquer irregularidade, ilicitude ou 

conduta de má-fé por parte da empresa requerida que justifiquem os 

pedidos da parte autora; Que todos os serviços contratados foram 

devidamente prestados de acordo com o contrato celebrado entre as 

partes, sendo inexistente qualquer falha no fornecimento da internet. Não 

havendo o que se falar em ressarcimento ou batimento em sua fatura, uma 

vez que a autora consumiu todo o pacote contrato e ainda o 

disponibilizado a título de bônus, não havendo o que se falar em falha na 

prestação dos serviços. Vieram, os autos conclusos; Passo a decidir. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta embora venha 

pagando regularmente suas faturas mensais de serviço, sua linha de 

conexão à internet apresentou problemas, sempre oscilando, tendo o 

entrado em contato várias vezes na tentativa de resolver o problema, mas 

sem solução,. Ante os protocolos de nº 719193143852452, e nº 

719193240186085, resta comprovada a negligência e imprudência 

administrativa da Requerida, bem como, a sua real intenção de obter 

vantagem indevida, devendo, portanto, ser aplicado Art. 14 do CDC e 

artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Inicialmente é de se considerar 

que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. 

Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o 

que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de 

equilibrar a relação processual. No caso vertente, em virtude relação 

consumo. E diante inversão ônus da prova; caberia a demandada 

comprovar que sinal iNTERNET, não está chegando na residência do autor 

conforme contratado 120 MB; Através de laudo; vistoria técnica; O que 

não aconteceu; limitou-se apenas a contestar, NÃO HOUVE 
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CONTRAPROVA DE QUE A VELOCIDADE QUE A RÉ VEM OFERECENDO É 

ADEQUADA AO CONTRATO. Ressalto, ainda, que o requerente juntou 

documento que demonstra o fornecimento reduzido do serviço. De outro 

lado, a pare ré trouxe apenas alegações, deixando de instruir os autos 

com algum documento que demonstrasse a legalidade da suspensão dos 

serviços de telefonia e internet, mesmo com as contas todas pagas. A 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade das alegações 

e documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a normalidade da prestação dos serviços contratados, 

como alegado em defesa. Logo, não tendo a reclamada apresentado 

nenhuma prova em sua defesa, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida. . 1005587-75.2017.8.26.0297 Classe/Assunto: 

Recurso Inominado / Obrigação de Fazer / Não Fazer Relator(a): RAFAEL 

ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA Comarca: Jales Órgão julgador: 1ª Turma 

Cível e Criminal Data do julgamento: 23/03/2018 Data de publicação: 

28/03/2018 Data de registro: 28/03/2018 Ementa: RECURSO INOMINADO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. Plano de internet em linha de 

telefonia fixa. 2. Velocidade da internet inferior à contratada. 3. Desvio 

produtivo. 4. Dano moral configurado. 5. Recurso desprovido, com a 

manutenção integral da sentença guerreada. 1004982-43.2017.8.26.0358 

Classe/Assunto: Recurso Inominado / Telefonia Relator(a): André Luis 

Adoni Comarca: Mirassol Órgão julgador: 4ª Turma Cível Data do 

julgamento: 16/04/2018 Data de publicação: 16/04/2018 Data de registro: 

16/04/2018 Ementa: *DANO MORAL. Serviços de internet devidamente 

pagos pelo autor, sem contrapartida a contento pela empresa ré. 

Oscilação de sinal de internet e falta de funcionamento na velocidade 

contratada. Falha na prestação de serviços. Dano moral configurado. 

Descaso da ré e perda de tempo do autor, que acabou por ser colocado 

num verdadeiro calvário para conquistar algo tão simples, a tanto 

bastando que a ré tivesse mais presteza. Violação à saúde mental e 

psíquica. Valor de R$ 2.000,00, que se revela fixado com parcimônia e 

razoabilidade. Recurso desprovido 1003966-87.2017.8.26.0541 

Classe/Assunto: Recurso Inominado / Telefonia Relator(a): Reinaldo Moura 

de Souza Comarca: Santa Fé do Sul Órgão julgador: 1ª Turma Cível e 

Criminal Data do julgamento: 26/01/2018 Data de publicação: 01/02/2018 

Data de registro: 01/02/2018 Ementa: Indenização – velocidade de internet 

contratada não disponibilizada pela requerida – sentença que determinou o 

cumprimento do serviço contratado – o dano moral é evidente, montante 

que se mostra razoável – recursos a que se nega provimento. 

1003973-16.2017.8.26.0271 Classe/Assunto: Recurso Inominado / 

Telefonia Relator(a): Carolina Conti Reed Comarca: Itapevi Órgão julgador: 

1ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Taboão da Serra Data do julgamento: 

21/05/2018 Data de publicação: 24/05/2018 Data de registro: 24/05/2018 

Ementa: Descumprimento da oferta com a cobrança de valores diversos 

dos pactuados e velocidade também insuficiente – Aborrecimentos 

extrapolaram o tolerável, com várias reclamações administrativas, sem a 

solução da pendência –- Enquanto consumidor cumpridor de suas 

obrigações, tinha o Autor o direito de usufruir do serviço de internet, 

serviço este com que se comprometeu a Ré diante da oferta contratual, 

seja para resolver problemas de ordem profissional ou pessoal, seja para 

manter contato com parentes e amigos ou para o mero lazer, na 

velocidade contratada. Indignação ante a omissão da fornecedora em 

resolver prontamente o equívoco cometido, não cumprindo a velocidade 

contratada e cobrando valores equivocados - Danos Morais devidos e 

arbitrados de forma justa e ponderada - Recurso improvido Ademais, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com cobranças indevidas e o bloqueio de sua internet, e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, diante falha prestação serviços contratados, a reiteração de 

protocolos administrativos sem resolução do problema sinal; aliado ao fato 

estarem adimplentes as faturas; por consequência que serviço é 

defeituoso; Esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

Danos Morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES as pretensões iniciais, para CONDENAR a reclamada a 

pagar à parte reclamante a título de DANOS MORAIS, a importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o 

faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. 

REJEITO a preliminar arguida ; Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Giovanni 

Ferreira de Vasconcelos Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, caso o requerido realize o pagamento voluntário e o 

demandante manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002982-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE ALVES DE JESUS GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002982-86.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JANICE ALVES DE JESUS GUIA REU: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da demanda. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JANICE ALVES DE 

JESUS GUIA em desfavor de BANCO IBI S/A BANCO MULTIPLO. Consigno 

que o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Acolho a inclusão da empresa BANCO DIGIO no polo 

passivo da demanda, com a consequente exclusão do Banco Bradescard, 

para que conste somente o Banco DIGIO S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 

27.098.060/0001-45. Entendo que os elementos trazidos aos autos são 

suficientes para a formação do livre convencimento do julgador, tanto mais 

considerando que os princípios informativos constantes da Lei n. 9.099/95 
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autorizam o pleno exame da questão. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Em síntese, sustenta a parte reclamante que seu nome foi 

indevidamente negativado no Serasa pela empresa reclamada, posto que 

jamais manteve relação jurídica que justifique referido ato. Requer a 

declaração de inexigibilidade do débito e reparação pelo dano 

extrapatrimonial. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que não reconhece os débitos 

oriundos da contratação. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

satisfatoriamente impugnados pela parte autora. Em defesa a Reclamada 

demonstrou que a reclamante firmou Proposta de Adesão e contratação 

de serviços devidamente assinada pela parte autora, gerando débitos que 

jamais foram quitadas pela parte autora e que deram ensejo à negativação 

de seu nome. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso, e a autora não 

impugnou a assinatura. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, a 

improcedência dos pedidos indicados na exordial é medida que se impõe. 

Em decorrência da comprovação da relação jurídica entre as partes, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Diante 

do exposto, incluo no polo passivo a empresa BANCO DIGIO no polo 

passivo da demanda e acolho a preliminar para a exclusão do Banco 

Bradescard, devendo-se constar somente o Banco DIGIO S.A., inscrito no 

CNPJ sob o nº 27.098.060/0001-45. Julgo improcedentes os pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136, do FONAJE. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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221 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001674-15.2020.8.11.0001. REQUERENTE: JOSE LUIZ SANT ANA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. CUIABÁ, 14 de abril de 

2020. Vistos. Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSE LUIZ SANTANA 

SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S/A). DA 

PRELIMINAR DA AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA. De início, a 

requerida arguiu preliminar dos comprovantes de negativação 

apresentados pela Autora à inicial. No que tange ao comprovante de 

negativação, observa-se que o mesmo foi expedido pelo SPC BRASIL, e 

que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, 

razão pela qual ACOLHO por aceitá-lo para todos os fins processuais. O 

autor afirma que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa 

reclamada, referente ao débito R$ 223,84 (Duzentos e vinte e três reais e 

oitenta e quatro reais), incluso em 11/12/2016. O que resultou na indevida 

inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA, 

apontado pela requerida, nos órgãos de proteção ao crédito. Houve a 

audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. O requerido 

apresentou contestação arguindo, a Parte Autora habilitou a linha 

telefônica nº (65) 99615-4060, em 26/11/2015, o que ocasionou a emissão 

de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Sem qualquer 

justificativa, a Parte Autora deixou de efetuar o pagamento das faturas 

referentes aos meses de julho a setembro de 2016, fato gerador do 

incontestável débito no valor de R$ 223,84 (duzentos e vinte e três reais e 

oitenta e quatro reais), Comprovada inadimplência da Parte Autora, após 

ter suas funcionalidades bloqueadas e desligadas, a referida linha foi 

definitivamente cancelada em 26/11/2016. A requente impugnou a defesa 

elencada pela requerida, e requereu a procedência dos pedidos da inicial. 

É o breve Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato 

que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que 

dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. DO MÉRITO No caso, o objeto da lide se trata negativação indevida, 

referente aos débitos, todavia a Autora desconhece tais débitos. A 

requerente pleiteou pela inversão do ônus da prova. O artigo 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do demandante em 

relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão para possibilitar a 

igualdade entre as partes. Assim, o deferimento do pedido de inversão do 

ônus da prova é medida que se impõe. Nota-se que o requerente apenas 

afirma a regularidade dos débitos, contudo deixou de comprovar o fato. 

Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que 

exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou 

não provar o alegado, é a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que 

o requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, 

do código de Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para 

que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os 

elementos probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade 

da cobrança e da negativação; ou seja, o requerido não trouxe aos autos 

contrato; notificação ou qualquer outro documento que comprovasse 

origem da inadimplência da autora; O reclamado limitou-se em juntar 

apenas relatório de chamadas, faturas digitais e TELAS SISTÊMICAS e 

extratos de ligações, expedidas de forma unilateral, que não possuem o 

condão de comprovar a veracidade dos do débito alegado. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a 

declaração de inexistência de débito atribuído à parte promovente, é 
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medida que se impõe. APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE 

DEFESA – REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da operadora 

requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, 

do CPC. O “ print ” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocor r ido ,  bem como i n i b i r  a  condu ta  abus i va . (N . U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) 

Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever de a parte ré indenizar 

a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Diante da análise do 

extrato do SPC acostado nos autos pela autora, verifica-se que a 

negativação posterior aqui não discutidas. Sopesando tais critérios, tenho 

como razoável o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à parte 

Reclamado. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial de OBRIGAÇÃO DE FAZER 

afim de DECLARAR a inexistência de débitos referente à dívida em litígio, 

determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de 

inadimplentes referente ao valor R$ 223,84 (Duzentos e vinte e três reais 

e oitenta e quatro reais), incluso em 11/12/2016; CONDENAR a reclamada, 

a pagar a título de DANOS MORAIS à parte autora o valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), com incidência de correção monetário do INPC, com juros 

de 1% a partir do evento danoso. REJEITO a preliminar arguida pela 

requerida. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do 6º Juizado para apreciação e homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, caso o 

requerido realize o pagamento voluntário e o demandante manifeste 

concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-80.2020.8.11.0001
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GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001411-80.2020.8.11.0001. 

AUTOR: AMANDA PIRES COSTA REU: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. As partes efetuaram composição amigável, conforme ID 

30480516. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas partes 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, julgando EXTINTO o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Arquive-se procedendo às 

baixas e anotações de praxe. Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. LETICIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN CESAR PREDEBON (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA OAB - MT23106/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001092-15.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: ALLAN CESAR PREDEBON TESTEMUNHA: AZUL LINHAS 

AEREAS BRASILEIRAS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não 

resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao 

acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do 

mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ALLAN CESAR PREDEBON em desfavor de AZUL 

LINHAS AÉREAS S/A (GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A. Consigno 

que o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre 

as partes é indiscutivelmente de consumo, e o reclamante está 

evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência dos consumidores, inverto o ônus da prova, o que faço 

com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. 

Sustenta a parte autora que houve falha na prestação do serviço pela 

requerida, consistente no cancelamento de voo de sua viagem, o que 

geraria um atraso de chegada ao destino em 24 horas, 

consequentemente, gerando desconforto e aborrecimentos. De outro lado, 

em contestação, a parte Reclamada alega que o cancelamento do 

embarque ocorreu devido à manutenção da aeronave e que não cometeu 

qualquer ato ilícito indenizável. Verifico que a parte ré não trouxe elemento 

de prova que retire a validade das alegações e documentos juntados na 

inicial. Assim, o dano moral decorrente do atraso do voo é presumido, e a 

responsabilidade é do causador, pelo desconforto, aflição e transtornos 

causados ao passageiro que arcou com o pagamento daquele serviço, 

prestado de forma defeituosa. Nesse mesmo sentido corrobora a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL, DE SÃO PAULO 

PARA PORTO ALEGRE. ATRASO NO VOO POR PERÍODO SUPERIOR A 

QUATRO HORAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA 

NA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES AOS PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O 

CONSUMIDOR, DIANTE DA FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

PARA R$ 4.000,00, A FIM DE ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS 

UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS 

MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS 

MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71005819743, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 16/12/2015) 

Essas premissas forçam reconhecer que a procedência dos pedidos é a 

medida que se impõe. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a reclamada a pagar ao autor a título de danos morais, a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de 

Processo civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize 

o pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003171-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003171-64.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 
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Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Atendendo aos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C ACÃO DE INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS movida por 

LUCIA APARECIDA DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O Autor menciona não possuir qualquer 

débito com a reclamada, e que foi surpreendida pela inscrição de seu 

nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em 

contestação, alega a Reclamada que houve regular contratação dos 

serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Rejeito a preliminar suscitada pela 

Reclamada, primeiro porque o extrato oficial e comprovante de endereço 

não são documentos essenciais à propositura da ação. Ademais, inexiste 

documento hábil para ilidir o extrato junto ao feito. A ausência do 

comprovante de endereço em nome próprio foi suprida pela própria parte 

reclamada, já que acostou aos autos ficha cadastral onde se pode 

constatar que a parte autora é titular da UC. De igual forma, rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial, tendo em vista que os documentos 

necessários à propositura da ação foram acostados à inicial. Nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese arguir a regularidade da 

cobrança, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

Assim, a requerida não trouxe aos autos documentos que comprovem que 

os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, tampouco juntou o 

contrato assinado pela parte Autora. Portanto, tem-se que a Ré não se 

desincumbiu do seu ônus probatório. Logo, a declaração de inexistência 

de débito é medida que se impõe. Nada obstante, o dano moral nas 

circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com reiterada 

jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, bastando a 

demonstração do fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da 

medição do mal causado por técnica ou meio de prova do sofrimento. 

Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na 

forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. Ademais, deve ser registrado que a outra 

restrição encontra-se em discussão, o que possibilita a indenização por 

danos morais. No que se refere ao quantum da indenização, a melhor 

doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz 

deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem 

deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância 

outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade 

do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do 

ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da 

culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso 

concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo 

em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do 

quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. 

Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, 

segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão 

para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em 

produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Destarte, 

caminho outro não há senão o da procedência parcial do pedido. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão 

contida na inicial para determinar a exclusão do nome da parte autora do 

rol de mal pagadores, bem como DECLARAR a inexistência de débitos da 

parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, e ainda, a título de 

danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento da negativação e correção monetária pelo INPC a partir desta data 

(súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize o pagamento 

voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o pedido de 

expedição de alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018638-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA QUATTI MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018638-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SANDRA REGINA QUATTI MOURA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se 

de Reclamação formada pelas partes acima indicadas. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e Decido. 

Analisando os autos, constato que o requerente deixou de comparecer na 

audiência de conciliação e, ainda, o patrono da parte aduz que a mesma 

não compareceu na audiência devido problemas pessoais, no entanto, não 

apresentou documentos comprobatórios ao fato alegado. Cabe à parte 

autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da 

Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto 

no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, do 

Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, 

durante ou até o prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, 

sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 
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CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022472-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE XAVIER FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022472-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE XAVIER FERREIRA DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação anulatória de 

negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos 

morais formado pelas partes acima indicadas. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e Decido. Analisando os 

autos, constato que o requerente deixou de comparecer na audiência de 

conciliação e, ainda, não apresentou justificativa prévia. Cabe à parte 

autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da 

Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto 

no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, do 

Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, 

durante ou até o prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, 

sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020977-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020977-49.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS S E N T E N Ç A Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Regressiva de Cobrança, formado pelas partes acima indicadas. Intimado 

para comprovar a qualificação tributária, o demandante manifestou pela 

juntada dos documentos. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, constato a impossibilidade de processar e julgar a 

demanda, visto que o requerente deixou de comprovar sua qualificação 

tributária. O artigo 8º, da Lei n. 9.099/95 estabelece que: Art. 8º Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a 
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propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, 

excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as pessoas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 

de dezembro de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 

9.790, de 23 de março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao 

microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de 

fevereiro de 2001. § 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, 

independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. O 

Enunciado n. 135, do FOJANE prevê que: ENUNCIADO 135 (substitui o 

Enunciado 47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO). Verifica-se que 

o requerente juntou ao feito apenas o Cadastro e a Declaração de 

Reenquadramento para EPP, sem qualquer referência acerca do 

enquadramento tributário da empresa senão a simples sigla ME em sua 

razão social. Friso que se trata de documentos unilaterais e, portanto, 

insuficientes para provar a qualificação tributária da empresa. Ademais, a 

declaração é antiga. Posto isso, incabível o recebimento e processamento 

da demanda. Nesse sentido: EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ACIMA DO 

CONTRATADO. PLANO PÓS-PAGO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ME OU EPP. PRELIMINAR DE 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. ENUNCIADO 

N.º 135 DO FONAJE. ART. 8.º, INCISO II DA LEI N.º 9.099/95. PROCESSO 

EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A rigor, o documento que comprova 

a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte consiste em 

certidão expedida pela Junta Comercial que demonstre tal condição, nos 

termos do art. 1.º e 8.º da Instrução Normativa 103 de 30.04.2007 do 

DNRM. 2. No caso dos autos, a Recorrida trouxe apenas um requerimento 

de empresário emitido em 24/04/2013, sem qualquer referência acerca do 

enquadramento tributário da empresa, senão a simples sigla “ME” em sua 

razão social. 3. Não suficiente, a empresa Recorrida, não refutou a 

preliminar de carência de ação suscitada pela empresa Recorrente, 

restando evidente a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo no âmbito 

do JEC. 4. Preliminar de carência de ação por ilegitimidade ativa acolhida, 

ante a ausência de comprovação do enquadramento da empresa 

Recorrida como microempresa. 5. Sentença reformada. 6. Recurso 

conhecido e provido. (N.U 0012900-92.2015.8.11.0006, NÃO 

ENCONTRADO 129009220158110006/2017, NÃO ENCONTRADO, Julgado 

em 28/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017) Deste modo, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial 

e, por corolário, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso I e VI, do Código de Processo Civil. Por ausência de 

citação, desnecessária a intimação do requerido para manifestação. Sem 

condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 

9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016782-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SILVANO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOANGELA LORENA FERNANDES ORTIZ OAB - MT27626/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1016782-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIO 

SILVANO ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LOANGELA 

LORENA FERNANDES ORTIZ POLO PASSIVO: SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

22/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013368-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018357-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CEZAR OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - MT12373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014511-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA RIOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO OAB - MT13950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016606-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANE RAMOS CORONEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI OAB - MT22577/E (ADVOGADO(A))

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI OAB - MT27357/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012066-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAYANE PRISCILA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006016-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA CRUZ FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003748-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015515-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE GOMES CAMPOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CUIABANO OAB - MT12212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007550-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FACAIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

HOSPITAL AMECOR LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016204-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LUIZ FRANCESCHETTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016804-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CESAR DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016804-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANO CESAR 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016817-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON MAMORE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016817-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HILTON MAMORE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022270-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE LARISSA DE PADUA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANDRADE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013413-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009023-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO FERNANDO FERNANDES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008632-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019257-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK MOLLER VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARINES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001900-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAISA PAULA MARCELINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016821-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PRAEIRO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016821-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HENRIQUE 

PRAEIRO CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN CELLA 

TARTERO POLO PASSIVO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

22/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014040-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRINA MICHELE BERGANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE CAROLINA DA SILVA (REQUERIDO)

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))
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Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008474-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DAPPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007328-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO GRACIANO OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004347-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA ANTÔNIO DORILEO, 250, COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78085-230 Senhor(a) ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1004347-78.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia 

Elétrica, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 

16:10 AUTOR: ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: 

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - MT22352/O REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004347-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU, 184, Rua Manoel dos Santos Coimbra, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 Senhor(a) ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1004347-78.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia 

Elétrica, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 

16:10 AUTOR: ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: 

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - MT22352/O REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REU: 

MAYARA BENDO LECHUGA - MT20191-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 
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comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005726-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE DE ALMEIDA ORRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT11099-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL BITTAR NASRALA (EXECUTADO)

SOARES & NASRALA LTDA - ME (EXECUTADO)

SONIA CRISTINE SOARES NASRALA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021613-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA FERREIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS 

EIRELI Endereço: RUA TRINIDAD TOBAGO, 100, JARDIM CALIFÓRNIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78070-290 Senhor(a) IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1021613-15.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.266,92 ESPÉCIE: 

[Compromisso]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

22/06/2020 Hora: 16:20 REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS 

EIRELI Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - MT5768-O REQUERIDO(A): JESSICA FERREIRA SOUZA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006910-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE APARECIDA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONEX TELECOM SERVICOS DE TELEVENDAS E DISTRIBUIDORA DE 

INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VALDETE APARECIDA MIRANDA 

Endereço: RUA UM, 126, Quadra 02, JARDIM INDUSTRIÁRIO II, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78098-690 Senhor(a) VALDETE APARECIDA MIRANDA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
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abaixo descritas. PROCESSO N. 1006910-45.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.349,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

22/06/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: VALDETE APARECIDA MIRANDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ARTHUR MULLER COUTINHO - MT10889-O 

REQUERIDO(A): CONEX TELECOM SERVICOS DE TELEVENDAS E 

DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA - ME DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009766-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SEREIA JUNIOR (REQUERENTE)

VANESSA ARAGAO SEREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

EL AL ISRAEL AIRLINES LTD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016831-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016831-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA LUCIA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO GONCALVES DE 

PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008091-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURELIO PASSARI ULTRAMARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT13008-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MAURELIO PASSARI ULTRAMARI 

Endereço: RUA DAS MANGABAS, 618, ALPHAVILLE I, LOTEAMENTO 

ALPHAVILLE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-320 Senhor(a) 

MAURELIO PASSARI ULTRAMARI: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008091-18.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 9.150,00 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 16:40 REQUERENTE: MAURELIO 

PASSARI ULTRAMARI Advogados do(a) REQUERENTE: WILLIAN 

CARDOSO DE ANDRADE - MT13008-O, VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI 

CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - MT25027/O REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008091-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURELIO PASSARI ULTRAMARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT13008-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008091-18.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 9.150,00 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 16:40 REQUERENTE: MAURELIO 

PASSARI ULTRAMARI Advogados do(a) REQUERENTE: WILLIAN 

CARDOSO DE ANDRADE - MT13008-O, VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI 

CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - MT25027/O REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado 

do(a) REQUERIDO: MAYARA BENDO LECHUGA - MT20191-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004546-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ALENCAR DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELIANA ALENCAR DE MOURA 

Endereço: AVENIDA GENERAL MELLO, 1200, - ATÉ 1313/1314, DOM 

AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-300 Senhor(a) ELIANA ALENCAR DE 

MOURA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1004546-03.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.900,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: ELIANA 

ALENCAR DE MOURA Advogado do(a) REQUERENTE: JOSIMAR VITOR 

PEREIRA - MT19848-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004546-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ALENCAR DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua Manoel dos Santos 

Coimbra, 184, Inexistente, Bandeirtantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-150 

Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1004546-03.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.900,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: ELIANA 

ALENCAR DE MOURA Advogado do(a) REQUERENTE: JOSIMAR VITOR 

PEREIRA - MT19848-O REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007122-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA RODRIGUES DE SIQUEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: EDINEIA RODRIGUES DE SIQUEIRA 

ALMEIDA Endereço: RUA SETE, 201, QUADRA 06, JARDIM ELDORADO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78051-413 Senhor(a) EDINEIA RODRIGUES DE 

SIQUEIRA ALMEIDA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007122-66.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

22/06/2020 Hora: 17:20 REQUERENTE: EDINEIA RODRIGUES DE SIQUEIRA 

ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO CLAUDIO 

JASSNIKER JUNIOR - MT21087-O REQUERIDO(A): Aguas Cuiabá S/A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 699 de 759



câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016836-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE ALVES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPTICA DO POVO EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016836-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCIANE 

ALVES LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE 

PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: OPTICA DO POVO EIRELI FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007781-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCIMAR RODRIGUES DOS 

SANTOS Endereço: RUA DEZ DE MARÇO, 90, CANJICA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-330 Senhor(a) LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007781-75.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 41.227,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 17:30 AUTOR: LUCIMAR 

RODRIGUES DOS SANTOS Advogado do(a) AUTOR: PAULO SERGIO 

BARBOSA ROS - MT17838/O REQUERIDO(A): GOVESA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFFANY NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015847-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZE DA SILVA LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007218-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PROVENCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ROBSON PROVENCI Endereço: 

AVENIDA TUIUIÚ, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-000 Senhor(a) 

ROBSON PROVENCI: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 
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conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007218-81.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 22/06/2020 Hora: 17:50 Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

01/04/2020 Hora: 17:50 REQUERENTE: ROBSON PROVENCI Advogado 

do(a) REQUERENTE: JOSE FERRAZ TORRES NETO - MT208010-O 

REQUERIDO(A): OI S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007218-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PROVENCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: OI S.A Endereço: RUA DO 

LAVRADIO, 71, 2 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070 

Senhor(a) OI S.A: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007218-81.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 22/06/2020 Hora: 17:50 Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

01/04/2020 Hora: 17:50 REQUERENTE: ROBSON PROVENCI Advogado 

do(a) REQUERENTE: JOSE FERRAZ TORRES NETO - MT208010-O 

REQUERIDO: OI S.A Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016840-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GADDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016840-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

GADDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOACIR ALMEIDA FREITAS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004962-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SILVA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORNAL NOTICIAS DO SUL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA SOUZA BITTENCOURT OAB - SC42525 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KARINA SILVA CABRAL 

Endereço: RUA ANTONIO DORILEO, 250, CONDOMINIO CHAPADA DAS 

DUNAS, COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) KARINA 

SILVA CABRAL: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004962-68.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Direito Autoral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/06/2020 Hora: 08:30 REQUERENTE: KARINA SILVA CABRAL 

Advogados do(a) REQUERENTE: JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - 

MT11670-B, CAMILA IRIS DA SILVA LARA - MT25239/O, LUANA 

FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - MT13868/O REQUERIDO(A): 

JORNAL NOTICIAS DO SUL EIRELI - EPP DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004962-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SILVA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORNAL NOTICIAS DO SUL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA SOUZA BITTENCOURT OAB - SC42525 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KARINA SILVA CABRAL 

Endereço: RUA ANTONIO DORILEO, 250, CONDOMINIO CHAPADA DAS 

DUNAS, COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) KARINA 

SILVA CABRAL: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004962-68.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Direito Autoral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/06/2020 Hora: 08:30 REQUERENTE: KARINA SILVA CABRAL 

Advogados do(a) REQUERENTE: JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - 

MT11670-B, CAMILA IRIS DA SILVA LARA - MT25239/O, LUANA 

FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - MT13868/O REQUERIDO(A): 

JORNAL NOTICIAS DO SUL EIRELI - EPP DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004962-68.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SILVA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORNAL NOTICIAS DO SUL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA SOUZA BITTENCOURT OAB - SC42525 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KARINA SILVA CABRAL 

Endereço: RUA ANTONIO DORILEO, 250, CONDOMINIO CHAPADA DAS 

DUNAS, COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) KARINA 

SILVA CABRAL: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004962-68.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Direito Autoral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/06/2020 Hora: 08:30 REQUERENTE: KARINA SILVA CABRAL 

Advogados do(a) REQUERENTE: JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - 

MT11670-B, CAMILA IRIS DA SILVA LARA - MT25239/O, LUANA 

FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - MT13868/O REQUERIDO(A): 

JORNAL NOTICIAS DO SUL EIRELI - EPP DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004962-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SILVA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORNAL NOTICIAS DO SUL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA SOUZA BITTENCOURT OAB - SC42525 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: JORNAL NOTICIAS DO SUL EIRELI - 

EPP Endereço: RUA RICARDO JOSÉ NUNES, 346, JARDINS DE PADOVA, 

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, TUBARÃO - SC - CEP: 88701-571 Senhor(a) 

JORNAL NOTICIAS DO SUL EIRELI - EPP: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004962-68.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Direito Autoral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/06/2020 Hora: 08:30 REQUERENTE: KARINA SILVA CABRAL 

Advogados do(a) REQUERENTE: JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - 

MT11670-B, CAMILA IRIS DA SILVA LARA - MT25239/O, LUANA 

FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - MT13868/O REQUERIDO: 

JORNAL NOTICIAS DO SUL EIRELI - EPP Advogado do(a) REQUERIDO: 

BIANCA SOUZA BITTENCOURT - SC42525 DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010788-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES APOLONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA DAS DORES APOLONIO 

DA SILVA Endereço: RUA ITIQUIRA, casa 10, Quadra 85, DOUTOR FÁBIO 

LEITE, CUIABÁ - MT - CEP: 78052-050 Senhor(a) MARIA DAS DORES 

APOLONIO DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010788-75.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 21.109,06 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/06/2020 Hora: 09:00 AUTOR: MARIA DAS DORES APOLONIO DA 

SILVA Advogado do(a) AUTOR: SIDNEY BERTUCCI - MT4319-O 

REQUERIDO(A): ITAU UNIBANCO S/A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010788-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES APOLONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: 

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3605, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Senhor(a) ITAU UNIBANCO S/A: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010788-75.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 21.109,06 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 09:00 AUTOR: MARIA DAS DORES 

APOLONIO DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: SIDNEY BERTUCCI - 

MT4319-O REU: ITAU UNIBANCO S/A Advogado do(a) REU: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA BARBOSA OAB - SP348023 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FERNANDA ROSA BARBOSA 

Endereço: RUA QUATRO, 111, apartamento 102, JARDIM COSTA DO SOL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78070-455 Senhor(a) FERNANDA ROSA BARBOSA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000773-47.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.194,30 ESPÉCIE: [Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 09:10 REQUERENTE: 

FERNANDA ROSA BARBOSA Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA 

ROSA BARBOSA - SP348023 REQUERIDO(A): AZUL LINHAS AEREAS 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011379-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCELO DE ARRUDA SILVA 

Endereço: AVENIDA TUIUIÚ, 485, Quitinete 21, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-000 Senhor(a) MARCELO DE ARRUDA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011379-37.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia 

Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 

09:20 REQUERENTE: MARCELO DE ARRUDA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO RICARDO DOS SANTOS - MT14053-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011379-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1011379-37.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 

09:20 REQUERENTE: MARCELO DE ARRUDA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO RICARDO DOS SANTOS - MT14053-O 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Advogado do(a) REQUERIDO: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT20191-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016851-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016851-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURICIO 

SOUSA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006524-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES OAB - MT19151-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GOULART COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JANETE SANTANA DA SILVA 

Endereço: RUA DUZENTOS E QUINZE, 30, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78088-190 Senhor(a) JANETE SANTANA DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006524-15.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 09:30 REQUERENTE: JANETE 

SANTANA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: DEISE CRISTINA 

SANABRIA CARVALHO ALVES - MT19151-O REQUERIDO(A): JOAO 

GOULART COSTA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006646-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CAPELLETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RONALDO CAPELLETTI Endereço: 

RUA DUZENTOS E VINTE E NOVE, 09, QUADRA 68, TIJUCAL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78088-268 Senhor(a) RONALDO CAPELLETTI: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006646-28.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

30.658,00 ESPÉCIE: [Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, 

Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 09:50 AUTOR: RONALDO 

CAPELLETTI Advogados do(a) AUTOR: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - MT19174-O, RENATO FERREIRA COUTINHO - MT16360-B 

REQUERIDO(A): CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005083-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CALDAS HUGHES DRUMMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE PEDROSA FIGUEIRA OAB - MT18357/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Endereço: Avenida Manoel José de Arruda,, n. 3100, 

beira rio, jardim europa, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 Senhor(a) 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1005083-96.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.188,41 ESPÉCIE: [Estabelecimentos de Ensino, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 23/06/2020 Hora: 10:00 REQUERENTE: NATALIA CALDAS HUGHES 

DRUMMOND Advogado do(a) REQUERENTE: RUTE PEDROSA FIGUEIRA - 

MT18357/O REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - 

MT0018985A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005083-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CALDAS HUGHES DRUMMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE PEDROSA FIGUEIRA OAB - MT18357/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NATALIA CALDAS HUGHES 

DRUMMOND Endereço: AVENIDA HAITI, 804, JARDIM DAS AMÉRICAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-618 Senhor(a) NATALIA CALDAS HUGHES 

DRUMMOND: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005083-96.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.188,41 ESPÉCIE: [Estabelecimentos de Ensino, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 10:00 REQUERENTE: NATALIA 

CALDAS HUGHES DRUMMOND Advogado do(a) REQUERENTE: RUTE 

PEDROSA FIGUEIRA - MT18357/O REQUERIDO(A): EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004228-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONCALVES Endereço: RUA ATENAS, 165, (LOT RODOVIÁRIA PARQUE), 

DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-080 Senhor(a) ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004228-20.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Abatimento proporcional do preço, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 23/06/2020 Hora: 10:20 REQUERENTE: ROBERTO DOUGLAS DE 

ALMEIDA GONCALVES Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574-O REQUERIDO(A): 

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004228-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA Endereço: AVENIDA PAULISTA, 453, - ATÉ 609 - 

LADO ÍMPAR - 14 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-000 

Senhor(a) TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1004228-20.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Abatimento 

proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 10:20 REQUERENTE: 

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES Advogado do(a) 

REQUERENTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - 

MT17574-O REQUERIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 

Advogado do(a) REQUERIDO: DANIELLE BRAGA MONTEIRO - RJ146081-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011344-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBENITA MARIA JALES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO RIO COXIPO 

Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, s/n, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78075-850 Senhor(a) CONDOMINIO RIO COXIPO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1011344-14.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.623,51 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 10:30 EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO 

COXIPO Advogado do(a) EXEQUENTE: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

MT16198-O REQUERIDO(A):  ALBENITA MARIA JALES 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009566-09.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHON CARLOS RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA 

MANTIQUEIRA Endereço: AVENIDA ITAPARICA, S/N, Condomínio Parque 

Chapada Mantiqueira, COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-100 

Senhor(a) CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1009566-09.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.163,86 ESPÉCIE: [Inadimplemento, Liquidação / Cumprimento / 

Execução, Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 10:40 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA Advogado do(a) EXEQUENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O REQUERIDO(A): JHON CARLOS 

RIBEIRO DA SILVA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014950-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGEU MIRANDA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte Reclamada, que diligencie no sentido de 

cumprir a decisão de Id. 30904389, bem como comprove o seu efetivo 

cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de majoração de 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005791-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANA NANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL MAIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: THATIANA NANTES Endereço: 

RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 201, edf. Saint laurent, apto 102, 

POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-350 Senhor(a) THATIANA NANTES: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005791-49.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 10:10 REQUERENTE: 

THATIANA NANTES Advogados do(a) REQUERENTE: KEYTHISON 

MARCELO DE ARRUDA FARIA - MT18107-O, MAXWELL LATORRACA 

DELGADO - MT24870-O, HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - 

MT11370-O REQUERIDO(A): JOSIEL MAIA DA SILVA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019510-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA DE MELO ROSA FREGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT14600-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015471-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NASCIMENTO CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS OAB - MT26434/O 

(ADVOGADO(A))

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte Reclamada que diligencie no sentido de 

cumprir a decisão de Id. 30991241, bem como comprove o seu 

cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena aplicação de multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003355-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI BRAZ SARAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA (REU)

UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THEOPHILO FLEURY NETTO OAB - SP10784 (ADVOGADO(A))

FABIANNY CALMON RAFAEL OAB - MT21897/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011770-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES LOPES (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016807-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS ESTEVES AVELINO DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016782-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SILVANO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOANGELA LORENA FERNANDES ORTIZ OAB - MT27626/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004869-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMAPUA 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME Endereço: RUA COMANDANTE 

COSTA, 1678, - DE 921/922 A 1771/1772, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78020-400 Senhor(a) OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

HOSPITALARES EIRELI - ME: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004869-42.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 9.419,43 ESPÉCIE: 

[Duplicata]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 

11:00 EXEQUENTE: OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

HOSPITALARES EIRELI - ME Advogado do(a) EXEQUENTE: FERNANDA 

CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI - MT16013-O 

REQUERIDO(A): SOCIEDADE PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA DE 

CAMAPUA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008170-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARQUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT9244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RONALDO MARQUES DE 

ALMEIDA Endereço: RUA ARAGUARI, 64, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78040-602 Senhor(a) RONALDO MARQUES DE ALMEIDA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008170-60.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 38.860,10 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Liminar, Repetição de indébito]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 11:10 AUTOR: RONALDO 

MARQUES DE ALMEIDA Advogado do(a) AUTOR: EDUARDO ALENCAR 

DA SILVA - MT9244-O REQUERIDO(A): BV FINANCEIRA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016772-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008201-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE SUZANE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LAURIANE SUZANE PEREIRA 

Endereço: RUA CÓRDOVA, 220, PLANALTO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-753 Senhor(a) LAURIANE SUZANE PEREIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1008201-80.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

41.560,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 

11:20 REQUERENTE: LAURIANE SUZANE PEREIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - MT10097-O 

REQUERIDO(A): BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008201-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE SUZANE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3525, - DE 3271/3272 

AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Senhor(a) 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1008201-80.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

41.560,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 

11:20 REQUERENTE: LAURIANE SUZANE PEREIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - MT10097-O 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado do(a) 

REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO - MT16940-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022081-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE RODRIGUES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008376-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LOURENCO DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE FARIA MENDES SILVA OAB - MT13862/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008035-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS Endereço: RUA VINTE, 12, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 

78099-100 Senhor(a) ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1008035-48.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 
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R$ 12.000,00 ESPÉCIE: [Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, 

Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ato / Negócio Jurídico]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 11:30 AUTOR: 

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL 

DOS SANTOS DUARTE - MT23603-O REQUERIDO(A): UBER DO BRASIL 

TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020647-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES ALVES REAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES ALVES REAL OAB - MT15434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVEPASS INGRESSOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RAFAEL RODRIGUES ALVES 

REAL Endereço: AVENIDA HAITI, 804, APTO 1903 T2, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-755 Senhor(a) RAFAEL 

RODRIGUES ALVES REAL: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020647-52.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 23/06/2020 Hora: 10:50 REQUERENTE: RAFAEL RODRIGUES ALVES 

REAL Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL RODRIGUES ALVES REAL 

- MT15434-O REQUERIDO(A): LIVEPASS INGRESSOS LTDA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008401-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIMAR DE FREITAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES VINICIUS DE MATOS MOURA OAB - MT24011/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LEIDIMAR DE FREITAS DA SILVA 

Endereço: rua P, Qd. 18, casa 05, Qd. 18, casa 05, - DE 10749 A 11895 - 

LADO ÍMPAR, Jardim Araçá, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-000 Senhor(a) 

LEIDIMAR DE FREITAS DA SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008401-87.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 11:40 AUTOR: LEIDIMAR DE FREITAS 

DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: THALES VINICIUS DE MATOS MOURA 

- MT24011/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 
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processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008401-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIMAR DE FREITAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES VINICIUS DE MATOS MOURA OAB - MT24011/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008401-87.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Liminar]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 

11:40 AUTOR: LEIDIMAR DE FREITAS DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: 

THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - MT24011/O REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REU: 

MAYARA BENDO LECHUGA - MT20191-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016200-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MONTEIRO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JULIO CESAR MONTEIRO DE 

AGUIAR Endereço: RUA JATAÍ, 11, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-180 

Senhor(a) JULIO CESAR MONTEIRO DE AGUIAR: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016200-21.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

17.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 11:50 REQUERENTE: JULIO 

CESAR MONTEIRO DE AGUIAR Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL 

WINCK DO NASCIMENTO - MT19119/O REQUERIDO(A): LOJAS 

RIACHUELO SA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 
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audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA OAB - MT26022/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019360-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR EL JAMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT14341-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016821-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PRAEIRO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU ALVES BUENO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL OAB - MT23791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022486-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIDO NA COZINHA EVENTOS LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Vettorato OAB - MT11001-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 09:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILDO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000106-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BENEDITA DA COSTA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO SANTANA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 09:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCILIA DE PAULA (REQUERENTE)

FLORISVALDO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

IMPERIO MINERACOES LIMITADA (REQUERIDO)

CALCARIO MORRO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003278-16.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1003278-16.2017.8.11.0001. REQUERENTE: LAURENTINA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos etc. Defiro a dilação do prazo por 20 (vinte) dias, a 

contar do protocolo da petição do Num. 30280414 - Pág. 1, ante a 

justificativa apresentada. Transcorrido o prazo, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE FREITAS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000272-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE ALENCAR SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014329-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCIA ESQUINA (AUTOR(A))

OSVALDO ESQUINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 
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acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “ Vistos, etc Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de “ação de 

obrigação de fazer cumulado com preceito cominatório e pedido de tutela 

urgência” proposta por OSVALDO ESQUINA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABA, almejando a realização de 

cirurgia cardíaca na unidade hospitalar (AMECOR) ou qualquer outro 

hospital em referência de cirurgia cardíaca, público ou privado. A liminar 

foi deferida, sendo interposto Agravo de Instrumento nº 

1004913-64.2019.8.11.0000 pelo Município de Cuiabá, sendo deferida 

parcialmente a liminar apenas para afastar a ressalva de bloqueio na 

conta do ente público Municipal. Citados, os reclamados apresentaram 

defesa. Passa-se ao julgamento. Rejeita-se a preliminar de falta de 

interesse processual, tendo em vista a necessidade de o requerente vir a 

juízo para alcançar a tutela pretendida, que deverá lhe trazer também 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Rejeita-se a alegação de 

ilegitimidade do Município para compor o polo passivo desta demanda, uma 

vez que é “...dever do Estado (União, Estado e Municípios) garantir o 

direito e acesso à saúde para todos, em decorrência do princípio da 

universalidade e da igualdade. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal reconhece o dever do Estado, lato sensu, ou 

seja, por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II 

e 196, todos da Constituição Federal, de modo solidário”. (Precedentes: AI 

550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, 

Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015 ). Ademais, nas 

causas que versam sobre direito à saúde, à responsabilidade é solidária 

entre as três esferas de governo, o que permite a propositura da ação 

contra um, alguns ou todos os responsáveis solidários, conforme opção 

do interessado. Afasta-se a preliminar de perda do objeto, pois o 

procedimento foi realizado por força judicial, não havendo que se falar em 

extinção do feito. Superada a preliminar, passa-se ao mérito. O direito à 

saúde vem elencado na Constituição Federal como direito básico de todo 

cidadão, em seu artigo 196, sendo dever do Estado e de relevância 

pública tais serviços, consoante o artigo 197 da Carta Magna. Nesse 

aspecto, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que permita o seu 

tratamento de forma adequada, pois, estamos diante de um direito 

indisponível e auto-aplicável. Narra a inicial que o autor se encontra 

internado no Hospital Santa Helena, nesta Capital, em estado gravíssimo, 

sendo indispensável sua transferência imediata para hospital de 

referência em cirurgia cardíaca. Verifica-se dos autos os relatórios do 

médico especialista indicando a necessidade de realização do 

procedimento, solicitação de autorização para o SUS e exames médicos, 

em atendimento do disposto no art. 1º e §1º, do Provimento n. 

02/2015-CGJ Nesta senda, o incursionamento no conjunto 

fático-probatório demonstra a relevância e urgência do pedido. 

Consigne-se que a procedência deve-se observar e restringir à 

prescrição médica e aos elementos comprobatórios, não podendo 

alcançar situações hipotéticas. Ainda, ressalto que a responsabilidade 

solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é 

indiscutível. Por isto mesmo, não tem cabimento a arguição do Requerido 

de ilegitimidade passiva, para a exclusão da responsabilidade pelo 

cumprimento da obrigação requerida na ação principal. Ademais, é cediço 

que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 

200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária 

da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas 

entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da 

demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento 

prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público. No 

mesmo sentido são as decisões reiteradas deste Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO COMINATÓRIA - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO - EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DA LIDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDARIA - RECURSO DESPROVIDO. A 

responsabilidade para a assistência universal aos serviços públicos de 

saúde compete a todos os entes federados solidariamente, porquanto se 

trata de preceito constitucional que guarda íntima correlação com o direito 

à vida e supera os preceitos orçamentários e políticos, ante a cristalina 

desproporcionalidade que revestiria tal atitude. (TJMT - AgR 34613/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/1/2017). [Destaquei] Quanto à 

reserva do possível não pode se sobrepor ao direito constitucional de 

saúde, nem servir de justificativa para a ineficiência da administração 

pública.[1] Consta informação no id. 20079760 que o procedimento 

cirúrgico fora realizado na data de 02/05/2019 no Hospital Geral. 

Revoga-se, outrossim, a aplicação de multa diária estabelecida na liminar 

para a hipótese de descumprimento da medida porquanto se trata de 

verba coercitiva e não indenizatória. Diante do exposto, RATIFICA-SE 

parcialmente a liminar e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a providenciarem o 

procedimento cirúrgico cardiaco, em hospital do SUS que disponha de 

condições técnicas para tratamento de sua patologia, nos termos e limites 

da prescrição médica, respeitando o teto deste Juizado Especial; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme os artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Informe-se o nobre Relator do Agravo de Instrumento n° 

1004913-64.2019.8.11.0000 que o processo foi sentenciado. Publique-se. 

Intime-se. Cuiabá-MT, data de registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014329-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCIA ESQUINA (AUTOR(A))

OSVALDO ESQUINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “Vistos, etc Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de “ação de 

obrigação de fazer cumulado com preceito cominatório e pedido de tutela 

urgência” proposta por OSVALDO ESQUINA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABA, almejando a realização de 

cirurgia cardíaca na unidade hospitalar (AMECOR) ou qualquer outro 

hospital em referência de cirurgia cardíaca, público ou privado. A liminar 

foi deferida, sendo interposto Agravo de Instrumento nº 

1004913-64.2019.8.11.0000 pelo Município de Cuiabá, sendo deferida 

parcialmente a liminar apenas para afastar a ressalva de bloqueio na 

conta do ente público Municipal. Citados, os reclamados apresentaram 

defesa. Passa-se ao julgamento. Rejeita-se a preliminar de falta de 

interesse processual, tendo em vista a necessidade de o requerente vir a 

juízo para alcançar a tutela pretendida, que deverá lhe trazer também 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Rejeita-se a alegação de 

ilegitimidade do Município para compor o polo passivo desta demanda, uma 

vez que é “...dever do Estado (União, Estado e Municípios) garantir o 

direito e acesso à saúde para todos, em decorrência do princípio da 

universalidade e da igualdade. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal reconhece o dever do Estado, lato sensu, ou 

seja, por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II 

e 196, todos da Constituição Federal, de modo solidário”. (Precedentes: AI 

550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, 

Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015 ). Ademais, nas 

causas que versam sobre direito à saúde, à responsabilidade é solidária 

entre as três esferas de governo, o que permite a propositura da ação 

contra um, alguns ou todos os responsáveis solidários, conforme opção 

do interessado. Afasta-se a preliminar de perda do objeto, pois o 

procedimento foi realizado por força judicial, não havendo que se falar em 

extinção do feito. Superada a preliminar, passa-se ao mérito. O direito à 

saúde vem elencado na Constituição Federal como direito básico de todo 

cidadão, em seu artigo 196, sendo dever do Estado e de relevância 
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pública tais serviços, consoante o artigo 197 da Carta Magna. Nesse 

aspecto, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que permita o seu 

tratamento de forma adequada, pois, estamos diante de um direito 

indisponível e auto-aplicável. Narra a inicial que o autor se encontra 

internado no Hospital Santa Helena, nesta Capital, em estado gravíssimo, 

sendo indispensável sua transferência imediata para hospital de 

referência em cirurgia cardíaca. Verifica-se dos autos os relatórios do 

médico especialista indicando a necessidade de realização do 

procedimento, solicitação de autorização para o SUS e exames médicos, 

em atendimento do disposto no art. 1º e §1º, do Provimento n. 

02/2015-CGJ Nesta senda, o incursionamento no conjunto 

fático-probatório demonstra a relevância e urgência do pedido. 

Consigne-se que a procedência deve-se observar e restringir à 

prescrição médica e aos elementos comprobatórios, não podendo 

alcançar situações hipotéticas. Ainda, ressalto que a responsabilidade 

solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é 

indiscutível. Por isto mesmo, não tem cabimento a arguição do Requerido 

de ilegitimidade passiva, para a exclusão da responsabilidade pelo 

cumprimento da obrigação requerida na ação principal. Ademais, é cediço 

que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 

200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária 

da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas 

entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da 

demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento 

prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público. No 

mesmo sentido são as decisões reiteradas deste Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO COMINATÓRIA - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO - EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DA LIDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDARIA - RECURSO DESPROVIDO. A 

responsabilidade para a assistência universal aos serviços públicos de 

saúde compete a todos os entes federados solidariamente, porquanto se 

trata de preceito constitucional que guarda íntima correlação com o direito 

à vida e supera os preceitos orçamentários e políticos, ante a cristalina 

desproporcionalidade que revestiria tal atitude. (TJMT - AgR 34613/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/1/2017). [Destaquei] Quanto à 

reserva do possível não pode se sobrepor ao direito constitucional de 

saúde, nem servir de justificativa para a ineficiência da administração 

pública.[1] Consta informação no id. 20079760 que o procedimento 

cirúrgico fora realizado na data de 02/05/2019 no Hospital Geral. 

Revoga-se, outrossim, a aplicação de multa diária estabelecida na liminar 

para a hipótese de descumprimento da medida porquanto se trata de 

verba coercitiva e não indenizatória. Diante do exposto, RATIFICA-SE 

parcialmente a liminar e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a providenciarem o 

procedimento cirúrgico cardiaco, em hospital do SUS que disponha de 

condições técnicas para tratamento de sua patologia, nos termos e limites 

da prescrição médica, respeitando o teto deste Juizado Especial; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme os artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Informe-se o nobre Relator do Agravo de Instrumento n° 

1004913-64.2019.8.11.0000 que o processo foi sentenciado. Publique-se. 

Intime-se. Cuiabá-MT, data de registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000277-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000284-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISON ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000291-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY CRISTIAN MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 10:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000296-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 0501044-60.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVELI APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. A parte autora aduz que há erro na data constante 

na sentença ID 4283947, razão pela qual pede a correção. De fato, a data 

da sentença se encontra com erro de digitação, razão pela qual chama-se 

o feito a ordem para determinar que onde se lê “Cuiabá-MT, 29 de agosto 

de 2016.”, leia-se “Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2016.” Expeça-se o 

necessário. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de agosto de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501044-60.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVELI APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Intime-se a parte exequente para apresentar seus dados 

bancários, de acordo com o artigo 8º, §3º do Provimento 20/2020 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000305-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDINERES PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 10:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005565-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRYA ANDREIA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA OAB - MT26050-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/09/2020 Hora: 08:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018721-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO FERNANDO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “ Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO” proposta por DELCIO 

FERNANDO MARTINS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

adicional de insalubridade, bem como a restituição em dobro dos valores 

indevidamente descontados, no importe atualizado de R$ 6.174,66 (seis mil 

cento setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Citados, o 

requerido apresentou contestação. A parte autora foi intimada para 

apresentar a cópia do procedimento administrativo que resultou no 

indeferimento do pleito, de modo a demonstrar que há pretensão resistida 

pelo Estado. Aportou manifestação, mas não trouxe qualquer 

comprovação. DECIDO. O interesse de agir é demonstrado pela 

identificação da necessidade do processo e da pretensão resistida. No 

caso dos autos, a administração não teve sequer a oportunidade de 

conhecer o inconformismo da parte autora a qual preferiu ingressar 

diretamente em juízo sem nem mesmo demonstrar sua insatisfação àquele 

com o qual possui relação jurídica estabelecida. A atuação jurisdicional é 

evidentemente residual, legitima-se tão somente na hipótese de controle do 

ato supostamente ilegal e resistência. Além disso, do ponto de vista 

prático é de se perquirir se é mais útil, célere e econômico a tramitação do 

processo judicial, com todas suas possibilidade de revisão que implicam 

em significativo dispêndio de tempo e custos, ou a revisão administrativa a 

qual tem rito e tempo definidos pela Lei nº 7.692/02, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual. No caso a 

parte autora ao demonstra que não tem interesse de se utilizar da via 

administrativa também desqualifica o seu interesse para o processo 

judicial, haja vista que nesse contexto, tem-se que a hipótese se amolda 

por analogia ao decidido no Tema Repetitivo 660-STJ, verbis: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

NECESSIDADE. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE 

SUPERIOR AO QUE DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO 

JULGAMENTO DO RE 631.240/MG, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA 

REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 631.240/MG, sob rito do artigo 543-B do CPC, decidiu que 
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a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento 

administrativo, evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição 

a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido 

julgamento (03/9/2014). 2. Recurso especial do INSS parcialmente provido 

a fim de que o Juízo de origem aplique as regras de modulação estipuladas 

no RE 631.240/MG. Julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC. 

(REsp 1369834/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 02/12/2014)” Bem como à tese de 

repercussão geral fixada no RE 631240/MG, vejamos: Ementa: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 

restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, 

considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais 

vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – 

salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 

conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta 

do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. 

Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, 

inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula 

de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir 

expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 

julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 

administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações 

sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo 

em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 

administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em 

até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as 

provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for 

acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado 

devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do 

contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá 

prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a 

análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 

início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 

efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao 

juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser 

trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 

dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o 

INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e 

profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O 

resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não 

do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, 

Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 

10-11-2014). Na hipótese, não subsiste interesse de agir sem a negativa 

administrativa. Se um simples requerimento feito à administração pode 

viabilizar o pagamento, não há motivo para o ajuizamento da ação, 

mormente porque não é o judiciário substituto da administração, mas 

precipuamente lhe cabe a função de resolver o conflito de interesses, o 

qual no caso nem se estabeleceu porque o requerido não tem 

conhecimento da pretensão da parte requerente. Ante o exposto, 

reconhece-se, de ofício, a ausência de interesse processual, na 

modalidade necessidade e, por consequência, indefere-se a petição 

inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do 

art. 485, I e VI do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009414-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZITA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de 

Declaratória c/c Cobrança decorrente de contrato nulo c/c indenizatória 

por danos morais proposta por ELZITA MARIA DA SILVA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ consubstanciada em contratos temporários 

sucessivos para exercer a função de professora no período de 

21/01/2014 a 21/12/2018, objetivando a declaração de nulidade dos 

contratos temporários bem como pagamento do FGTS a incidir sobre o 

salário da Autora durante todo período laborado. Além disso, pede danos 

morais. Citada, a parte reclamada apresentou a contestação. Passa-se ao 

julgamento. É cediço que os contratos temporários possuem regramento 

próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para 

prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 

dispõe que: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a investidura em cargo 

ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 

do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público. § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III 

implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos 

termos da lei. Assim, verifica-se que trata de norma especifica, não se 

aplicando a CLT ao presente caso, como pretendido pela parte reclamante, 

até porque se trata in casu de relação jurídico administrativa [1]. No mais, 

resta observar que aplica ao Município de Cuiabá a Lei Municipal 93/03 - 

Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, 

Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá, e a Lei Municipal nº 

4.424/2003 - Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar 

Contratação de Pessoal por Tempo Determinado, vejamos: Art. 1º Para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os 

órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações 

Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, 

nas condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se 

necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do 

município: I - assistência e situações de calamidade pública; II - combate a 

surtos endêmicos; III - admissão de professor substituto e professor 

visitante; IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder 

Público: - limpeza pública; - construções públicas; - serviços na área de 

Saúde; atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços 

públicos nas secretarias municipais; - atender programas sociais 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social; VI - atender 

programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos 

congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com 
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repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Art. 4º As 

contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser 

prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes 

prazos máximos: I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II 

- até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º; (g.n.) III - até dois anos, 

nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º Portanto, a Constituição 

Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de prévia 

aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Vê-se que a reiterada contratação temporária não se enquadra na 

legislação estadual, porque, mesmo existindo “intervalos” entre as 

contratações, a prestação de serviços temporários extrapola o prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) meses estabelecido pela legislação vigente. 

Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das regras 

constitucionais relativos à contratação por prazo determinado pela 

administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos. De 

consequência, aplica-se o art. 19-A, da lei 8036/90. Art. 19-A. É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001) O Supremo Tribunal Federal 

decidiu sobre o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não 

depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

reconhecendo repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo 

– ARE 709212 RG/DF, reduzindo de trinta para cinco anos, com efeitos 

prospectivos, de acordo com a decisão de modulação dos efeitos: “A 

modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos 

ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da 

prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde 

logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo 

prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, 

contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na 

presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, 

bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na 

jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data 

desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso 

se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente 

julgamento.” (g.n.) A jurisprudência do STF é no seguinte sentido: 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS 

JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE 

SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - 

REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO 

A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo 

Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 

contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância 

das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em 

concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à 

autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a 

empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos 

jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.(RE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO SUL). (g.n.) Ementa: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016 ) No mesmo sentido, a decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CRF – 

NULIDADE – DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 

19-A, DA LEI No 8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE 

CONDENAÇÃO – 13º SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – 

INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO. A Corte Constitucional 

firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato 

temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando 

renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso 

ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º). A contratação 

considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o 

direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao 

levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A 

da Lei no 8.036/90. (Ap 11969/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) 

Desse modo, o contrato temporário possui natureza precária e 

excepcional, razão pela qual outorga direito ao FGTS. De acordo com a 

decisão do STF, bem como observados os requisitos legais do contrato 

jurídico-administrativo, o trabalhador faz jus apenas ao recebimento do 

FGTS. Quanto aos danos morais, são requisitos da responsabilidade civil: 

fato, dano e nexo de causalidade. O fato não se encontra demonstrado 

por ausência de prova mínima. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR A NULIDADE dos contratos temporários e CONDENAR a parte 

reclamada a pagar a parte reclamante o valor de 8% sobre a remuneração 

bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo 

empregador a título de FGTS) dos períodos de 01/2012 a 12/2012, 02/2015 

a 12/2015, 02/2016 a 12/2016, 02/2017 a 12/2017 e 03/2018 a 12/2018 , 

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a 

citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada 

parcela; respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, e, em 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Intime-se a parte reclamante para apresentar as fichas financeiras do 

período não prescrito e a planilha de cálculo, para fins de futura 

execução. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035889-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUTRALINA SILVA DE AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE AMARAL CARGNELUTTI OAB - 730.373.621-20 

(REPRESENTANTE)

CYNTIA ROGERIA SOUZA CANDIDO CARGNELUTTI OAB - MT15949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “Vistos, etc.Dispensa-se o relatório (conforme artigo 38, 

da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009).Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por 

DUTRALINA SILVA DE AMARAL contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ para viabilizar a sua transferência para Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI).A liminar foi deferida.Citadas, as partes reclamadas 

apresentaram contestação.Passa-se ao julgamento.Rejeita-se a alegação 

de perda do objeto, eis que a transferência do requerente para a UTI 

ocorreu em cumprimento da decisão liminar, não havendo que se falar em 

extinção do feito.Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do município, 

rejeita-se, pois, é cediço o dever do Estado (União, Estado e Municípios) 

garantir o direito e acesso à saúde para todos, em decorrência do 

princípio da universalidade e da igualdade. Ademais, por se tratar de 

responsabilidade solidária entre os entes federativos, deve ser 

reconhecida a legitimidade de qualquer deles para figurar no polo passivo 

da demanda, cabendo ao autor à escolha do demandado.Afasta-se as 

alegações de ausência de interesse, uma vez que restou comprovado que 

o pronunciamento jurisdicional é tanto útil quanto necessário ao paciente, 

que dependia de tratamento em UTI para manter-se vivo.Superadas as 

preliminares arguidas, passa-se ao mérito.O ente público tem o dever de 

fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social 

assegurado pela Constituição Federal, como sendo direito básico de todo 

cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado e de 

relevância pública tais serviços, não se podendo isentar da obrigação que 

lhe cabe. Até porque negar ao paciente a utilização de medicamento, a 

necessidade de fazer uma cirurgia, transferência para UTI ou de insumos, 

é o mesmo que desconsiderá-la como pessoa humana. Ressaltando que 

se trata de direito fundamental à saúde, e dever do Estado de desenvolver 

e assegurar políticas públicas que visem à redução de doenças, à 

proteção e à recuperação da saúde.Dessa feita, cabe ao Poder Judiciário, 

nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, reparar a 

lesão ou ameaça a direito no caso de omissão ou negativa do ente público 

em cumprir o que lhe compete (TJ/MT AI 54143/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, 

Publicado no DJE 03/03/2015).Narra a inicial que a parte autora, pessoa 

idosa (72 anos), deu entrada em unidade hospitalar e encontra-se em 

quadro grave, sendo indicada a necessidade de transferência para um 

leito de UTI, conforme prescrição médica. O pedido é acompanhado de 

relatório clínico, evolução no pronto atendimento e a aludida solicitação 

médica para internação em UTI.Em parecer, o Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT informou que há a necessidade de internação em UTI, em caráter de 

urgência e com risco a vida.O direito à saúde consubstancia-se em direito 

indisponível, de regramento auto-aplicável, de maneira que o SUS deve 

prestar atendimento e fornecer tratamento adequado às pessoas que 

necessitam. Neste sentido, segue entendimento do STJ:ADMINISTRATIVO. 

TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ORIENTAÇÃO 

MÉDICA. DEVER DO ESTADO. "Não viola legislação federal a decisão 

judicial que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em UTI 

conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar 

com os custos da internação em hospital privado". (AgRg no AREsp 

36.394/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 28/2/2012, DJe 12/4/2012.) Agravo regimental improvido. (AgRg no 

AREsp 807.820/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016) g.n.Quanto a multa por 

descumprimento da liminar, verifica-se que sequer foi fixada.Consta 

informação no id. 24967593 - Pág. 2 que a paciente fora removida para UTI 

do Hospital Municipal de Cuiabá no dia 18/08/2019.Ante o exposto, 

RATIFICA-SE a liminar e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicia, para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a viabilizarem a 

transferência da parte autora para um leito de Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI em hospital do SUS que disponha de condições técnicas 

para dar suporte ao seu caso, nos moldes da prescrição médica, a custo 

e ônus das partes reclamadas, e mediante avaliação de risco específica 

para transferência pela equipe que atualmente assiste a paciente e 

autorização médica da unidade na qual se encontra internada caso se 

apresente viável, respeitando-se o teto deste juizado especial. E, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇAVistos, etc.Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art .  40, da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019392-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA MARTINS DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Diante da resposta preliminar apresentada pelo ente público 

não se evidencia de plano possibilidade de desconstituição,mormente por 

decisão precária.Dispensa-se a audiência de conciliação com amparo no 

Enunciado 1.Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar (em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, observando quanto a pessoa jurídica de 

direito público os termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009, e quanto a 

pessoa jurídica de direito privado a Lei 9.099/95. O prazo para contestar é 

de 30 dias. Em seguida intime-se a parte autora para, querendo, impugnar, 

no prazo de 15 dias. Após, conclusos para a sentença.Intime-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001947-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE ATAIDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcritaVistos, etc.Prejudicado o pedido de declaração de incompetência 

em razão do resultado de julgamento do IRDR 85560-TJMT. Dispensa-se a 

audiência de conciliação.Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar (em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009, e querendo contestar no prazo de 30 dias.Em seguida 

intime-se a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 

dias.Após, conclusos para a sentença.Intime-se.Cuiabá, data registrada 

no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito O 

”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003290-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO ANTONIO RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1003290-59.2019.8.11.0001. INTERESSADO: ARNALDO ANTONIO 

RODRIGUES REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração opostos contra decisão de id. 31020664. O recurso 

apresentado não preenche os pressupostos de admissibilidade. Não são 

cabíveis embargos de declaração contra despacho/decisão interlocutória 

no âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 1.066, caput, 

do Código de Processo Civil, que altera a redação do art. 83, da Lei n. 

9.099/95, passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 83. Cabem 

embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão”. Não se tratando de sentença ou 

acórdão, não há que se falar no cabimento dos aclaratórios, além disso, 

não há nenhum vício que permita correção de ofício e não basta 

inconformismo da parte para modificação do já decidido, mormente quando 

a decisão é atacável por meio do recurso próprio. Diante disso, NÃO SE 

CONHECE dos embargos. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE DE OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000249-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ENOQUE DE OLIVEIRA 

SIQUEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Cumpra-se o despacho de id. 30733317. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002153-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002153-42.2019.8.11.0001. REQUERENTE: NAIR SOARES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte reclamante, 

NAIR SOARES DE ALMEIDA, opôs embargos de declaração com a 

finalidade de modificar a sentença de id. 28990492. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para 

oferecer resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do 

julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, 

COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA 

PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da 

contraparte; sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 

778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 

23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para anular o acórdão de fls. 

234-240 e determinar que seja intimada a ora recorrente para impugnar os 

Embargos de Declaração opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / 

SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão 

Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data 

da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). Considerando os efeitos 

infringentes pleiteados pelo embargante intime-se o embargado para, 

querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo de 5 dias. Após 

conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1016761-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULGILAS WLADAS ALBERNAZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016761-45.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JULGILAS WLADAS 

ALBERNAZ GARCIA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado 

n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. 

Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002226-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002226-14.2019.8.11.0001. REQUERENTE: SUELI DE CAMPOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte reclamante, 

SUELI DE CAMPOS, opôs embargos de declaração com a finalidade de 

modificar a sentença de id. 30168855. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer 

resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM 

EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019046-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA JOAQUIM (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR OAB - MT12888-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019046-85.2019.8.11.0041 INTERESSADO: ANTONIA DA SILVA 

JOAQUIM REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para trazer aos autos a Cédula rural hipotecária bem como 

o contrato firmado com o Banco BEMAT, no prazo de 15 dias. Juntado o 

recurso administrativo, intime-se o requerido para manifestar, no prazo de 

5 dias. Após, conclusos para sentença. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002835-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO COSTA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

KARINA MACIEL COSTA SALES OAB - MT27360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002835-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AURELIO COSTA SALES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para trazer aos autos a 

cópia integral do processo administrativo, no prazo de 15 dias. Juntado o 

recurso administrativo, intime-se o requerido para manifestar, no prazo de 

5 dias. Após, conclusos para sentença. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005586-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005586-94.2020.8.11.0041 REQUERENTE: EDER ALVES MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determina-se que a 

secretaria promova a retificação do polo passivo, conforme a petição do 

id. 30502406. Intime-se a parte autora para juntar documento pessoal 

legível, as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005582-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA APARECIDA BRESOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005582-57.2020.8.11.0041 REQUERENTE: RUBIA APARECIDA BRESOLIN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determina-se que a 

secretaria promova a retificação do polo passivo, conforme a petição do 

id. 30502408. Intime-se a parte autora para juntar as fichas financeiras 

atualizadas até a data da distribuição, o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005607-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORES EMORES MARTINS GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005607-70.2020.8.11.0041 REQUERENTE: DORES EMORES MARTINS 

GONZAGA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Determina-se que a secretaria promova a retificação do polo passivo, 

conforme petição do id. 30502403. Intime-se a parte para juntar o 

comprovante de endereço, as fichas financeiras atualizadas até a data da 

distribuição, o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011291-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA MARIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1011291-73.2020.8.11.0041 AUTOR: KEYLA MARIA FIGUEIREDO DE 

OLIVEIRA SANTOS REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para juntar as fichas financeiras atualizadas 

até a data da distribuição, o demonstrativo de cálculo do total que pretende 

receber devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os 

índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0044858-88.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIVINO DUTRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIMPIO DE SOUZA FILGUEIRAS OAB - MT3849-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0044858-88.2015.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO DIVINO DUTRA CORREA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Com amparo no 

Enunciado 1, dispensa-se a sessão conciliatória tendo em vista o 

adiantado estágio do processo e a manifestação do réu de ausência de 

interesse em transigir. Após, conclusos para a sentença. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005609-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE BRITO MONTECHIARE BRANCO OAB - 018.837.697-60 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005609-40.2020.8.11.0041 REPRESENTANTE: ELENICE BRITO 

MONTECHIARE BRANCO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de reclamação proposta em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO objetivando a suspensão e a restituição de contribuição 

previdenciária descontada, em tese, indevidamente, desde 2016. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, legitimado 

passivo para responder pelas restituições de contribuição previdenciária a 

partir de sua criação (1º/1/2015). Verifica-se, portanto, pelo teor da causa 

de pedir, que se trata de hipótese de litisconsórcio. Ante o exposto, com 

amparo nos princípios da economia processual e eficiência, faculto à parte 

autora emendar a petição inicial, para, querendo, incluir o litisconsorte, 

bem como para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da 

distribuição, o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034222-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOARES & VILA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1034222-07.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SOARES & VILA LTDA - ME REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar aos autos a cópia integral do processo administrativo que requereu 

a renovação da autorização da empresa junto ao CONSELHO ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, cujo requerimento encontra-se 

elencado no id. 22306013, no prazo de 15 dias. Juntado o processo 

administrativo, intime-se o requerido para manifestar, no prazo de 5 dias. 

Após, conclusos para sentença. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002409-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA OAB - MT10584-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(EXECUTADO)

Presidente Detran MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002409-82.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA 

EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO -DETRAN, PRESIDENTE DETRAN MT Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar aos autos a cópia integral do recurso administrativo 

noticiado nos ids. 22537641, 22537644 e 22537647, no prazo de 15 dias. 

Juntado o recurso administrativo, intime-se o requerido para manifestar, no 

prazo de 5 dias. Após, conclusos para sentença. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MARCIO FERNANDES DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000354-95.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SERGIO MARCIO FERNANDES 

DE MENDONCA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se as partes acerca 

do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, conclusos para 

homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013251-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTINA BARBOSA GUIMARAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013251-24.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CHRISTINA BARBOSA 

GUIMARAES FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Dispensa-se a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005617-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005617-17.2020.8.11.0041 REQUERENTE: MARCO ANTONIO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Determina-se que a secretaria promova a retificação do polo passivo, 

conforme petição do id. 30502401. Intime-se a parte autora para juntar as 

fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o comprovante 

de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em 

juízo e a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004329-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GARCIA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Dispensa-se a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais.Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar (em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) 

dias.Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e SilvaJuíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005612-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005612-92.2020.8.11.0041 REQUERENTE: JOSEMAR VENTURA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Determina-se que a secretaria promova a retificação do polo passivo, 

conforme petição do id. 30502402. Intime-se a parte para juntar as fichas 

financeiras atualizadas até a data da distribuição, documento pessoal 

legível, o comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao 

pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016822-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1016822-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO CESAR 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 11:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005540-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON TRICHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005540-65.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ILTON TRICHES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se 

manifestar acerca da prescrição da pretensão inicial, no prazo de 5 dias. 

Após, conclusos para a sentença. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005542-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OTAVIO SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005542-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ OTAVIO SANCHES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se as partes 

para se manifestarem acerca da prescrição, no prazo de 5 dias. Após, 

conclusos para sentença. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002091-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINETE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002091-81.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ZILDINETE DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar os cálculos 

conforme a sentença, no sentido de apresentar individualmente o quanto é 

devido por cada executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 
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de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505854-44.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505854-44.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de ação execução de título executivo extrajudicial na qual o exequente 

postula prosseguimento do feito. Tendo em vista o lapso temporal 

decorrido entre a atualização do crédito efetuada em 13/03/2019 (id. 

18597273) e a presente data, determina-se sejam os autos encaminhados 

para cálculo. Vindos, expeça-se a requisição de pequeno valor (RPV). 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1014912-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1014912-38.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

as partes para se manifestarem acerca da prescrição, no prazo de 5 dias. 

Após, conclusos para sentença. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018100-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONAY CARVALHO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1018100-39.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIONAY CARVALHO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para juntar aos autos o cálculo detalhado dos 

valores devidos, no prazo de 15 dias. Após, conclusos para sentença. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004733-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PAULO DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1004733-11.2020.8.11.0001 AUTOR: EDILSON PAULO DE MIRANDA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

trazer aos autos as fichas financeiras de todo o período que deseja a 

restituição e planilha de cálculo, no prazo de 15 dias. Juntados os 

documentos, intime-se a parte requerida para querendo, complementar a 

contestação já apresentada. Após, conclusos para a sentença. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016425-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALISSON HENRIQUE REZENDE BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016425-07.2020.8.11.0001 REQUERENTE: TALISSON HENRIQUE 

REZENDE BRUNO REQUERIDO: SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE 

URBANA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Identifica-se a ilegitimidade 

passiva da Secretaria de Mobilidade para responder a ação vez que não 

possui personalidade jurídica própria. Por outro lado há pedido formulado 

em face do DETRAN/MT sem que referida pessoa jurídica integre a lide. 

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 

NCPC para corrigir o polo passivo. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505862-21.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505862-21.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

o exequente para apresentar demonstrativo discriminado do crédito, EM 

APARTADO, nos exatos termos da sentença, bem como apresente as 

Certidões de Crédito originais em cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento. Vindos os cálculos, cite-se a parte executada 

para, querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias. Sobrevindo 

os embargos, intime-se o embargado para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente impugnação. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500861-55.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CASSIANA DE SOUZA EURIPEDES (EXEQUENTE)

GABRIELA CASSIANO EURIPEDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500861-55.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: SILVIA CASSIANA DE SOUZA 

EURIPEDES, GABRIELA CASSIANO EURIPEDES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença no qual 

vê-se que não há procuração e nem documentos pessoais do beneficiário 

GABRIEL EURÍPEDES CASSIANO DA SILVA, assim como a exequente 

GABRIELA CASSIANO EURÍPEDES, nascida no dia 30/07/2001 alcançou a 

maioridade civil. Nesse contexto, determina-se a intimação do exequente 

GABRIEL, para que, no prazo de 5 dias, junte os documentos pessoais, 

procuração e dados bancários. Em igual prazo, deve a exequente 

GABRIELA regularizar sua representação processual em razão da 

maioridade. Vindos os documentos, promova a secretaria a alteração do 

polo ativo no sistema PJE. Tendo em vista que o lapso temporal entre a 

atualização dos créditos ocorrida em 14/03/2019 (id’s. 18661671, 

18661672 e 18661673) e a presente data, determina-se sejam os autos 

encaminhados para cálculo. Excepcionalmente em razão do retorno dos 

autos à contadoria, defere-se o destaque dos honorários advocatícios no 

percentual de 15%, pactuado entre as partes, a teor do disposto no 

contrato lançado no id. 20757861. Retornando, expeçam-se as 

requisições de pequeno valor (RPV). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504652-32.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504652-32.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Certifique 

o senhor gestor acerca da entrega na secretaria das Certidões de 

Honorários Advocatícios objeto dos presentes autos. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002119-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002119-67.2019.8.11.0001. REQUERENTE: ANGELA MARTA DE JESUS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos contra 

decisão de id. 29525019. No id. 31318999 foi certificado o decurso do 

prazo. Portanto não conhece-se dos embargos, eis que intempestivos. 

Diante disso, NÃO SE CONHECE dos embargos. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500204-84.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DA CRUZ ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adílio Henrique da Costa OAB - MT10327-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500204-84.2012.8.11.0001 REQUERENTE: FABRICIO DA CRUZ ALMEIDA 

REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de prosseguimento de 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa pela 

autarquia estadual em razão de decisão declinatória proferida nos autos 

nº 65175/2015, vindos da Central de Conciliação dos Precatórios do 

Tribunal de Justiça ante a perda de competência para apreciação de RPV. 

Extrai-se da Certidão de Óbito (id. 20033043, pág. 3) que o exequente 

Fabrício faleceu deixando herdeiros. Nesse contexto, determina-se a 

intimação pessoal da viúva NAIARA MUNIZ DE MELO, para que promova a 

regularização da representação processual do espólio e/ou habilitação 

dos herdeiros, no prazo de 5 dias. Segue tela do Infojud. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501127-76.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALANIR SILVA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501127-76.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ALANIR SILVA DE ALMEIDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença no qual foi juntado o cálculo de mora em razão 

do não pagamento das RPV’s. Vê-se, contudo, que não foi efetuado o 

cálculo de mora relativo aos honorários sucumbenciais. Nesse contexto, 

determina-se o retorno dos autos à contadoria para apuração da mora do 

crédito principal com honorários contratuais (20%) e dos honorários 

sucumbenciais (15%). Juntados os cálculos, voltem conclusos para 

penhora. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033443-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO COELHO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FERNANDES LIMA OAB - MT0013721A (ADVOGADO(A))

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1033443-52.2019.8.11.0041. AUTOR(A): GUSTAVO COELHO MIRANDA 

REU: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de id. 

29518539. O recurso apresentado não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. Não são cabíveis embargos de declaração contra 

despacho/decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, como 

se observa no art. 1.066, caput, do Código de Processo Civil, que altera a 

redação do art. 83, da Lei n. 9.099/95, passando a vigorar com a seguinte 
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redação: “Art. 83. Cabem embargos de declaração quando, em sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão”. Todavia, em 

razão do evidente erro material onde na decisão se lê “Cite-se o requerido 

ESTADO DE MATO GROSSO, com as advertências legais, especialmente 

para apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da 

causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009.”, DETERMINA-SE a 

retificação do nome da parte reclamada para constar: “Cite-se a requerida 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009”. 

Diante disso, NÃO SE CONHECE dos embargos, porém, acolhe-se o pedido 

de retificação de erro material. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003455-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUEL CARLOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1003455-09.2019.8.11.0001. REQUERENTE: EMMANUEL CARLOS VIEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte reclamante, 

EMMANUEL CARLOS VIEIRA, opôs embargos de declaração com a 

finalidade de modificar a sentença de id. 29575012. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para 

oferecer resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do 

julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, 

COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA 

PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da 

contraparte; sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 

778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 

23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para anular o acórdão de fls. 

234-240 e determinar que seja intimada a ora recorrente para impugnar os 

Embargos de Declaração opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / 

SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão 

Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data 

da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). Considerando os efeitos 

infringentes pleiteados pelo embargante intime-se o embargado para, 

querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo de 5 dias. Após 

conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022016-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CLAUDIO LOIOLA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022016-81.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIS CLAUDIO LOIOLA NUNES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505018-37.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTO NOGUEIRA FIXINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0505018-37.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: VANILTO NOGUEIRA FIXINA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

reclamante, VANILTO NOGUEIRA FIXINA, opôs embargos de declaração 

com a finalidade de modificar a sentença de id. 31015976. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da 

parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando há 

pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022046-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RICAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022046-19.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FABIO RICAS DE ARAUJO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 
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Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009176-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY DOS SANTOS E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDA APARECIDA DE PAULA OAB - MS15467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA GOMES DA SILVA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CARTORIO DE PAZ E NOTAS DE COXIPO DA PONTE (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etcDispensa-se a audiência de conciliação, com amparo 

no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais.Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar (em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias.Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para sentença. Intimem-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020718-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1020718-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VALQUIRIA DE CARVALHO 

AZEVEDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021682-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRA CAROLINE TAQUES SENDERSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021682-47.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EVANDRA CAROLINE TAQUES 

SENDERSKI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003582-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PEREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO OAB - MT0017919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003582-55.2018.8.11.0041 AUTOR(A): NILSON PEREIRA RIBEIRO REU: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada 

a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000974-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ANTONIO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANIA LIBORIO FELICIANO MENDONCA OAB - MT7528/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000974-73.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDINO ANTONIO CORREA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa pela 

Fazenda Pública. Intime-se a parte autora para apresentar demonstrativo 

discriminado, legível e atualizado do crédito observando os requisitos do 

art. 534 do Código de Processo Civil, os parâmetros fixados na sentença e 

o limite fixado no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019868-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI NEVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))
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Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019868-97.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ODINEI NEVES MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004558-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1004558-62.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FELIX DA SILVA FILHO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022399-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022399-59.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA 

CAMPOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a audiência de conciliação, 

com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes 

dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019949-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO FILHO OAB - MT20203/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019949-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016825-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIO GALVAO DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1016825-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLAUCIO 

GALVAO DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015302-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK ENOK RODRIGUES LAUFFER DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT24105/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSOM MULLER (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Nesse contexto o pedido de liminar será apreciado após a 

resposta dos réus.Dispensa-se a audiência de conciliação.Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoa(s) jurídica de direito público, com as advertências 

legais, especialmente para apresentar (em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009, e querendo contestar no prazo de 30 dias e a pessoa 

natural na forma da Lei 9.099/95 alertando-o que a ausência de 

contestação implicará no reconhecimento da revelia.Em seguida intime-se 

a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 dias.Após, 

conclusos para a sentença.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022407-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CRISTIANE RODRIGUES MATEUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022407-36.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARLENE CRISTIANE 

RODRIGUES MATEUES REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora 

para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022413-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCENIL LUCIDIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022413-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: OSCENIL LUCIDIO DE ARRUDA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001694-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001694-40.2019.8.11.0001. REQUERENTE: LUZIA APARECIDA CARDOSO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. A parte reclamante, LUZIA APARECIDA CARDOSO, 

opôs embargos de declaração com a finalidade de modificar a sentença 

de id. 29004220. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

determina a intimação da parte contrária para oferecer resposta aos 

embargos quando há pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO 

MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036571-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LODIR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

MARCELO GOMES PRATES (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Recebe-se a emenda a petição inicial, promova a 

secretaria a retificação do cadastro do DETRAN no polo passivo.O pedido 

de tutela provisória será avaliado após a resposta dos 

requeridos.Dispensa-se a audiência de conciliação.Cite-se o(s) 

requerido(s) pessoa(s) jurídica(s) de direito público, com as advertências 

legais, especialmente para apresentar (em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009, e querendo contestar no prazo de 30 dias e a pessoa 

natural requerida na forma da Lei 9.099/95, ressalvando a decretação da 

revelia na hipótese de ausência de contestação.Em seguida intime-se a 

parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 dias.Após, 

conclusos para a sentença.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001858-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DE OLHOS MIRASSOL S/S LTDA - EPP (REQUERIDO)

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOÃO PAULO MARQUEZAM (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Citem-se e intimem-se os Reclamados João Paulo 

Marquezam e Clinica de Olhos Mirassol S/S LTDA – EPP, para trazerem 

aos autos documentos de que disponham para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cumpra-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 
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de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008649-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Recebe-se aemenda a inicial.Cite-se e intime-se a 

parte reclamada MT PREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA para trazer 

aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, 

nos termos da Lei 12.153/2009.Ofertada resposta, à impugnação.Após, 

conclusos para sentença.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000924-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA DE DEUS MACIEL DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000924-47.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: IVANA DE DEUS MACIEL DA 

CRUZ EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para se manifestar se houve o cumprimento da 

obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001896-85.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA SOUZA DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SIRTOL PARREIRA OAB - MT22957/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR OAB - MT21870-O (ADVOGADO(A))

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001896-85.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: IRACEMA SOUZA DA ROSA 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se as 

partes acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, 

conclusos para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016255-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO STEFANELLI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT27311/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016255-35.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE ROBERTO STEFANELLI 

JUNIOR REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002820-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES OAB - MT17413-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002820-62.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCOS BARBOSA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa pela 

Fazenda Pública. Intime-se a parte autora para apresentar demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito observando os requisitos do art. 534 

do Código de Processo Civil, os parâmetros fixados na sentença e o limite 

fixado no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502004-79.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIEL RIBEIRO DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502004-79.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: DENIEL RIBEIRO DE 

MAGALHAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se as partes acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. 

Após, conclusos para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002479-70.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002479-70.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: LOURIVAL RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se as 

partes acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, 

conclusos para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002089-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIDELMA DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002089-14.2016.8.11.0041. AUTOR(A): LUZIDELMA DAS NEVES REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. A parte reclamante, LUZIDELMA DAS NEVES, opôs embargos 

de declaração com a finalidade de modificar a sentença de id. 29060522. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da 

parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando há 

pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010734-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDELENE LUIZA SCHMIT LENZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

SHEISA BANDEIRA SANTANA OAB - MT25918-O (ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1010734-46.2019.8.11.0001. REQUERENTE: IDELENE LUIZA SCHMIT LENZI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. A parte reclamante, IDELENE LUIZA SCHMIT LENZI, 

opôs embargos de declaração com a finalidade de modificar a sentença 

de id.29576109. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina 

a intimação da parte contrária para oferecer resposta aos embargos 

quando há pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO 

MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016478-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEULIANE DO PRADO E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016478-85.2020.8.11.0001 AUTOR: NEULIANE DO PRADO E SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o demonstrativo de cálculo 

do total que pretende receber devidamente atualizado até a distribuição, 

de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Por ora, cancele-se a audiência de 

conciliação designada. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503754-82.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DIAS DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503754-82.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO ANTONIO DIAS DE 

CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando a correta apresentação dos dados bancários, cumpra-se a 

sentença de id. 30572443, expedindo-se alvará. Cumpra-se. Após, ao 

arquivo. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010796-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA MENDES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1010796-86.2019.8.11.0001. REQUERENTE: MARCELINA MENDES DA 
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CUNHA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte reclamante, MARCELINA MENDES 

DA CUNHA, opôs embargos de declaração com a finalidade de modificar a 

sentença de id. 29742049. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer resposta 

aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO 

MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016607-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARSARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016607-90.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DANIEL MARSARO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para apresentar as fichas financeiras atualizadas 

até a data da distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias. Por ora, 

cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016279-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELMA MENEZES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA OAB - MT19820-O (ADVOGADO(A))

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN (REQUERIDO)

Estado Mato Grosso (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1016279-63.2020.8.11.0001 AUTOR: GISELMA MENEZES DE SOUZA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A, DETRAN, ESTADO MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de reclamação cujo escopo é obter a suspensão de 

débitos inscritos em dívida. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a 

instalação de uma Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A instalação da referida 

vara ocorreu aos 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento n° 

31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo dia. 

Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de matéria 

relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação parcial 

de crédito descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se 

a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA 

DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO 

INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056644-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SIQUEIRA SPARRAPAN 00901465810 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANDRE GONCALVES COELHO OAB - RJ085551 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCATIVA - INSTITUTO BRASILEIRO EAD LTDA - ME (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de 

urgência.Dispensa-se a audiência de conciliação.Cite-se o(s) 

requerido(s), com as advertências legais, especialmente para apresentar 

(em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa, 

nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009, e querendo contestar no 

prazo de 30 dias.Em seguida intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 dias.Após, conclusos para a 

sentença.Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016277-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela provisória. 

Dispensa-se a audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009, e contestar no prazo de 30 dias.Após intime-se a parte 

autora para impugnar no prazo de 15 dias.Em seguida conclusos para a 

sentença.Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016844-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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KLAUS SHEIDY OKAYAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

PROCESSO n. 1016844-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KLAUS SHEIDY 

OKAYAMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 

11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016847-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON GONCALO RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1016847-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADAILSON 

GONCALO RODRIGUES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 

11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016848-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGUES DAS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1016848-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

RODRIGUES DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008667-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANE BLANCH BENITES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela provisória. 

Dispensa-se a audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009, e contestar no prazo de 30 dias.Após intime-se a parte 

autora para impugnar no prazo de 15 dias.Em seguida conclusos para a 

sentença.Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018844-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON HILARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Recebe-se a emenda a inicial.Cite-se e intime-se a 

parte reclamada MT PREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA para trazer 

aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, 

nos termos da Lei 12.153/2009.Ofertada resposta, à impugnação.Após, 

conclusos para sentença.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503573-18.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA CYNTIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Vistos, etc. A parte autora requereu cumprimento 

de sentença, contudo a decisão da Turma Recursal Única que transitou 

em julgado dispõe que:"Posto isso, monocraticamente, DOU PROVIMENTO 

ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ para ACOLHER a 

preliminar suscitada de incompetência do Juízo e, via de consequência, 

JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Nos termos do 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o 

resultado do julgamento. "O processo foi extinto sem resolução do mérito, 

logo não há execução a ser processada.Intime-se e 

arquive-se.Cuiabá,data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002871-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 737 de 759



AUTORA para apresentar as certidões originais nesta secretaria para fins 

de expedição de RPV. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002857-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RENATO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002857-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDRE RENATO GONCALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016825-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIO GALVAO DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016825-21.2020.8.11.0001 AUTOR: GLAUCIO GALVAO DE ASSIS REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016620-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ARTHUR TEIXEIRA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016620-89.2020.8.11.0001 REQUERENTE: EDSON ARTHUR TEIXEIRA 

PEIXOTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

apresentar comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000842-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO OAB - MT25077-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar as certidões originais nesta secretaria para fins 

de expedição de RPV. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001511-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001511-40.2017.8.11.0001 REQUERENTE: RODNEI ANDRADE 

REQUERIDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se as partes acerca do cálculo 

da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, conclusos para homologação. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000646-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA DE GODOI BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000646-80.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: QUITERIA DE GODOI BUENO 

EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar os 

cálculos conforme a sentença, no sentido de apresentar individualmente o 

quanto é devido por cada executado, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001159-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESEANE CAVALCANTE PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001159-14.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JESEANE CAVALCANTE 

PORTELA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar 

os cálculos conforme a sentença, no sentido de apresentar 

individualmente o quanto é devido por cada executado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000552-35.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINDIA BECKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000552-35.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MARINDIA BECKER 

EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar os 

cálculos conforme a sentença, no sentido de apresentar individualmente o 

quanto é devido por cada executado, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000836-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO OAB - MT25077-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar as certidões originais nesta secretaria para fins 

de expedição de RPV. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000130-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA GAUTO MEDEIROS OAB - MT21044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar as certidões originais nesta secretaria para fins 

de expedição de RPV. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016862-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO CELSO SOUZA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016862-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AFONSO CELSO 

SOUZA LIMA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLE 

PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO POLO PASSIVO: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/06/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016863-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE DE SOUSA MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1016863-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANE DE 

SOUSA MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO ALVES 

ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 

16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016865-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

QUEZIA VICENTE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016865-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:QUEZIA VICENTE 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLE PATRICIA DIAS 

GADEIA BOTELHO POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002097-14.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARQUES DA SILVA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002097-14.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: MARIA MARQUES DA SILVA 

DE MORAES EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 
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Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pela parte reclamada em desfavor da 

decisão proferida no id. 30790974, sob o fundamento de que houve vício 

por omissão, alegando que houve cerceamento de defesa por não ter sido 

intimado para dar o parecer acerca do cálculo homologado pela Contadoria 

Judicial. Verifica-se que a decisão homologatória está nos exatos limites 

da sentença, não havendo que se falar em omissão por se tratar de coisa 

julgada, portanto, não há que se falar em vício por não ter atendido o 

interesse da parte embargante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) 

impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000711-46.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINA SERAFINA DE ARRUDA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000711-46.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: ERNESTINA SERAFINA DE 

ARRUDA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela parte reclamada em desfavor da decisão proferida no id. 

30791850, sob o fundamento de que houve vício por omissão, alegando 

que não foi efeituado o cálculo em conformidade com o julgado do tema 

810 do STF pela Contadoria Judicial. Verifica-se que a decisão 

homologatória está nos exatos limites da sentença, não havendo que se 

falar em omissão por ter seguido o comando dado no dispositivo, portanto, 

não há que se falar em vício por não ter atendido o interesse da parte 

embargante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos 

embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1015139-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO FERNANDES ZILIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES OAB - MT14344-O 

(ADVOGADO(A))

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015139-28.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: JAIRO FERNANDES ZILIO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela parte reclamada em desfavor da decisão proferida no id. 

31233758, sob o argumento de que houve vício por omissão, alegando 

que não foi apreciado o pedido de prescrição da certidão de nº 

9.9.091.857-2 ou sequer o fundamento de sua concessão. Verifica-se 

que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não 

havendo que se falar em omissão por se tratar de revisão do mérito, 

portanto, não há que se falar em divergência quanto aos precedentes 

apresentados se a decisão não atendeu a pretensão do reclamante. A 

inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501602-61.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CEZAR DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501602-61.2015.8.11.0001. REQUERENTE: PEDRO CEZAR DA SILVA 

MORAES REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de 

declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela parte 

reclamada em desfavor da decisão proferida no id. 30791850, sob o 

fundamento de que houve vício por omissão, alegando que não foi 

utilizado o termo correto para incidência de juros e correção monetária, 

bem como não observou o julgado do tema 810 do STF. Verifica-se que a 

decisão homologatória está nos exatos limites do acórdão, não havendo 

que se falar em omissão por ter seguido o comando dado no dispositivo, 

portanto, não há que se falar em vício por não ter atendido o interesse da 

parte embargante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013373-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CHAVES ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1013373-37.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO CHAVES ABREU 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determina-se a 

suspensão do processo até o final da ação coletiva, movida pelo Sindicato 

dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – MT, sob o nº 

1027806-23.2019.8.11.0041, a qual tramita na 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007699-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON OLIVEIRA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDERSON AMORIM RIBEIRO OAB - 010.419.141-48 (PROCURADOR)

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007699-60.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: HUDSON OLIVEIRA RIBEIRO 
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PROCURADOR: WENDERSON AMORIM RIBEIRO EXECUTADO: INSTITUTO 

DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela parte reclamada em 

desfavor da decisão proferida no id. 31017812, sob o fundamento de que 

houve vício por omissão, alegando que não foi efeituado o cálculo em 

conformidade com o julgado do tema 810 do STF pela Contadoria Judicial. 

Verifica-se que a decisão homologatória está nos exatos limites da 

sentença/acórdão, não havendo que se falar em omissão por ter seguido 

o comando dado no dispositivo, portanto, não há que se falar em vício por 

não ter atendido o interesse da parte embargante. A inexistência de vício 

(art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, 

REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014658-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA VANESSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1014658-65.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FABIANA VANESSA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Determina-se a suspensão do 

processo até o final da ação coletiva, movida pelo Sindicato dos 

Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – MT, sob o nº 

1027806-23.2019.8.11.0041, a qual tramita na 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000308-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMMY APARECIDA DE SOUZA AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000308-09.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: SAMMY APARECIDA DE 

SOUZA AMORIM EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela 

parte requerente em desfavor da decisão proferida no id. 31019299, sob o 

fundamento de que houve vício por omissão, alegando que o valor devido 

não foi calculado em conformidade com a tese 810 do STF. Verifica-se 

que a sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que 

se falar em omissão por se tratar de coisa material julgada, portanto, não 

há que se falar em divergência quanto aos precedentes apresentados se 

a decisão seguiu o comando dado no dispositivo. A inexistência de vício 

(art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, 

REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011874-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELCIO DRAZDAUSKAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1011874-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NELCIO DRAZDAUSKAS DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Determina-se a suspensão do 

processo até o final da ação coletiva, movida pelo Sindicato dos 

Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – MT, sob o nº 

1027806-23.2019.8.11.0041, a qual tramita na 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004307-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004307-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FAUSTO JOSE FREITAS DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Determina-se a suspensão do 

processo até o final da ação coletiva, movida pelo Sindicato dos 

Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – MT, sob o nº 

1027806-23.2019.8.11.0041, a qual tramita na 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1017824-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1017824-08.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE CARLOS DE SANTANA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determina-se a 

suspensão do processo até o final da ação coletiva, movida pelo Sindicato 

dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – MT, sob o nº 

1027806-23.2019.8.11.0041, a qual tramita na 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001583-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SUZETI TIBURCIO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001583-90.2018.8.11.0001. REQUERENTE: MARLI SUZETI TIBURCIO DE 

MORAIS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de 

declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela parte 

requerente em desfavor da decisão proferida no id. 31011817, sob o 

fundamento de que houve vício por omissão, alegando que o valor devido 

não foi calculado em conformidade com a sentença proferida, que 

determinou a restituição dos valores descontados. Verifica-se que a 

sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se 

falar em omissão por se tratar de coisa material julgada, portanto, não há 

que se falar em divergência quanto aos precedentes apresentados se a 

decisão seguiu o comando dado no dispositivo. A inexistência de vício 

(art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, 

REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FURTADO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002061-64.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LEANDRO FURTADO REZENDE 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Determina-se a suspensão do 

processo até o final da ação coletiva, movida pelo Sindicato dos 

Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – MT, sob o nº 

1027806-23.2019.8.11.0041, a qual tramita na 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013236-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1013236-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLEBER DE SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determina-se a 

suspensão do processo até o final da ação coletiva, movida pelo Sindicato 

dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – MT, sob o nº 

1027806-23.2019.8.11.0041, a qual tramita na 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018534-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PULQUERIO NETO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1018534-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PULQUERIO NETO SOARES 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Determina-se a suspensão do processo até o final da ação coletiva, 

movida pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato 

Grosso – MT, sob o nº 1027806-23.2019.8.11.0041, a qual tramita na 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004214-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME BERTO NASCIMENTO FACHINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004214-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GUILHERME BERTO 

NASCIMENTO FACHINELLI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Determina-se a 

suspensão do processo até o final da ação coletiva, movida pelo Sindicato 

dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – MT, sob o nº 

1027806-23.2019.8.11.0041, a qual tramita na 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004202-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO VICTOR FREESZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004202-56.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIO VICTOR FREESZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Determina-se a suspensão do processo até o final 

da ação coletiva, movida pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do 

Estado de Mato Grosso – MT, sob o nº 1027806-23.2019.8.11.0041, a qual 

tramita na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013254-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAES DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 
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1013254-76.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PEDRO PAES DA SILVA FILHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determina-se a 

suspensão do processo até o final da ação coletiva, movida pelo Sindicato 

dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – MT, sob o nº 

1027806-23.2019.8.11.0041, a qual tramita na 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004180-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO AZEM BUCHDID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004180-95.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RODRIGO AZEM BUCHDID 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Determina-se a suspensão do processo até o final 

da ação coletiva, movida pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do 

Estado de Mato Grosso – MT, sob o nº 1027806-23.2019.8.11.0041, a qual 

tramita na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014118-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1014118-17.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RENATO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Determina-se a suspensão do processo até o final da ação coletiva, 

movida pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato 

Grosso – MT, sob o nº 1027806-23.2019.8.11.0041, a qual tramita na 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005077-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSET ARILSON MUNHOZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005077-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JESSET ARILSON MUNHOZ DE 

LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Determina-se a suspensão do 

processo até o final da ação coletiva, movida pelo Sindicato dos 

Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – MT, sob o nº 

1027806-23.2019.8.11.0041, a qual tramita na 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007244-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIZ TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1007244-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NILTON LUIZ TEIXEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, 

com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se as partes. Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005440-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANNA JORGE DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005440-13.2019.8.11.0001 REQUERENTE: POLYANNA JORGE DE 

SOUZA MACHADO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se as 

partes. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002738-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002738-60.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DEBORA OLIVEIRA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação, bem como para 

juntas aos autos todos os holerites do período que deseja a restituição, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se as partes. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011945-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA EMANUELE PEREIRA MOREIRA MARQUES NEVES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1011945-20.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIA EMANUELE PEREIRA 

MOREIRA MARQUES NEVES REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. Considerando que o requerido já apresentou 

contestação, o que demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se 

o pedido de dispensa da audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se as partes. Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL FERREIRA BERBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001710-91.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MICHAEL FERREIRA BERBEL 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, 

com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se as partes. Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011964-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LARA ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1011964-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RODRIGO LARA ORTEGA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se as 

partes. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012466-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIRGINIA DE ARRUDA BURLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1012466-62.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA VIRGINIA DE ARRUDA 

BURLI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Considerando que o requerido já 

apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse em 

transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se as partes. Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015751-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1015751-63.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determina-se a 

suspensão do processo até o final da ação coletiva, movida pelo Sindicato 

dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – MT, sob o nº 

1027806-23.2019.8.11.0041, a qual tramita na 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505878-72.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505878-72.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda de id. 18956984. Cite-se a parte executada para, 

querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias. Sobrevindo os 

embargos, intime-se o embargado para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente impugnação. Após, conclusos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504646-25.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504646-25.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda de id. 18816019. Cite-se a parte executada para, 

querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias. Sobrevindo os 

embargos, intime-se o embargado para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente impugnação. Após, conclusos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505858-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505858-81.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda de id. 18942662. Cite-se a parte executada para, 

querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias. Sobrevindo os 

embargos, intime-se o embargado para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente impugnação. Após, conclusos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504497-29.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504497-29.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença no qual foi expedida requisição pequeno 

valor Of. nº 461/2018 (id. 14478290) em nome de pessoa estranha aos 

autos. Nesse contexto, declara-se cancelada a requisição emitida por 

meio do Of. nº 461/2018, ficando ao encargo do devedor a destruição do 

documento cuja posse detém. Encaminhe-se para cálculo. Vindos, 

expeça-se a requisição de pequeno valor (RPV). Intimem-se. Cumpra-se 

com urgência. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016243-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERODOTO SOUZA FONTENELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1016243-21.2020.8.11.0001 REQUERENTE: HERODOTO SOUZA 

FONTENELE REQUERIDO: DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA. A 

Lei 12.153/2009 estabelece que: “Art. 2º É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se 

incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;”. g.n. A 

incompetência absoluta enquanto matéria de ordem pública deve ser 

examinada de ofício e a qualquer tempo. Ante o exposto, declara-se a 

incompetência deste juízo para processar e julgar a presente demanda, e, 

de consequência determina-se a distribuição a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital. Publique-se. Intime-se. 

Remeta-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031896-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031896-45.2017.8.11.0041. REQUERENTE: EDIR SOARES DOS SANTOS 

REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Intimada para manifestar, a parte 

embargada apresentou contrarrazões, postulando pela improcedência dos 

embargos. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 28102543, sob o 

fundamento de que houve vício de contradição, por não ter aplicado 

corretamente o entendimento do terço constitucional sobre 45 dias de 

férias. Segundo entendimento do STJ: "a contradição que autoriza o 

manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" 

(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 

22/8/2013). Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do 

magistrado na apreciação da prova. Nesse sentido, verifica-se que os 

embargos de declaração foram opostos com a finalidade de modificar a 

sentença, o que não é possível na via recursal utilizada, especialmente 

porque não resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 

1.022, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008006-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINCEN LUIZ DE CAMPOS CHAUVIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008006-32.2019.8.11.0001. REQUERENTE: VINCEN LUIZ DE CAMPOS 

CHAUVIN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pela parte requerente em desfavor da 

decisão proferida no id. 30352327, sob o fundamento de que houve vício 

por omissão, alegando que não foi concedido o valor correto a título de 

auxilio fardamento, bem como o erro em sentença quanto a data de 

promoção da requerente. Verifica-se que o dispositivo da sentença está 

nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se falar em omissão 

por se tratar de revisão do mérito, que levou em consideração a tabela 

dos auxílios dos militares, bem como pelo valor devido ser diverso do 

pedido inicial, portanto, não há que se falar em divergência quanto aos 

precedentes apresentados se a decisão não atendeu a pretensão do 

reclamante, que deve buscar a reforma em recurso próprio. A inexistência 

de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, 

REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERNANDES LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000506-12.2019.8.11.0001. REQUERENTE: THIAGO FERNANDES LUZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela parte requerente em desfavor da decisão proferida no id. 

30361719, sob o fundamento de que houve vício por omissão, alegando 

que não foi concedido o valor correto a título de auxilio fardamento. 

Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em omissão por se tratar de 

revisão do mérito, que levou em consideração a tabela dos auxílios dos 

militares, bem como pelo valor devido ser diverso do pedido inicial, 

portanto, não há que se falar em divergência quanto aos precedentes 

apresentados se a decisão não atendeu a pretensão do reclamante, que 

deve buscar a reforma em recurso próprio. A inexistência de vício (art. 

1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE 

os presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005146-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENI RIBEIRO DE FRANCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005146-40.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA LENI 

RIBEIRO DE FRANCA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Intimado para manifestar, a parte reclamada apresentou contrarrazões 

aos embargos, postulando pela improcedência das razões trazidas. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela parte reclamante em 

desfavor da decisão proferida no id. 28345094, sob o argumento de que 

houve vício por omissão, alegando que não foi apreciado o pedido em 

impugnação, que apontava a não incidência da prescrição arguida pelo 

reclamado em sua contestação. Verifica-se que o dispositivo da sentença 

está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se falar em 

omissão por se tratar de revisão do mérito, portanto, não há que se falar 

em divergência quanto aos precedentes apresentados se a decisão não 

atendeu a pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, 

CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016258-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA SANTOS CHERRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1016258-87.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA DA PENHA SANTOS 

CHERRI REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, IBFC - 

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO Vistos, etc. A 

reclamação foi proposta em face da SEDUC/MT. As secretarias não 

possuem personalidade jurídica razão pela qual devem ser substituídas 

pelas respectivas pessoas jurídicas de direito público que integram, como 

órgãos da administração. Considerando os princípios orientadores dos 

juizados especiais, de ofício, determino a substituição da requerida pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO. Retifique a secretaria a autuação. Trata-se 

de “AÇÃO ANULATORIA DE ATO ADMINISTRATIVO” na a parte autora 

pleiteia “b) a concessão da tutela provisória de urgência antecipatória e 

incidental, nos termos do art. 12 da Lei nº 7.347/85, c/c os arts. 294 e 300, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, para o fim de declarar a nulidade 

do Concurso Público em relação aos itens do edital” O artigo 3º da Lei 

12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Não espécie, 

não identifico no conjunto probatório acostado elementos que autorizem a 

concessão da tutela de urgência na forma requerida, mormente porque 

não há notícia de que a parte autora tenha se insurgido 

administrativamente, à época da adesão às regras do certame, contra os 

critérios do edital que ora contesta, o que demonstra a inviabilidade de 

concessão da tutela sem a oitivas dos requeridos. Além disso, na hipótese 

em que o provimento judicial pode implicar em eventual prosseguimento no 

certamente e consequentemente nomeação ou posse precárias, 

considera-se a trabalhosa reversibilidade, diante do teor da decisão do 

Supremo Tribunal Federal no RE 608482 / RN - RIO GRANDE DO NORTE. 

Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela provisória. Designe-se 

audiência de conciliação e cite-se o requerido ESTADO DE MATO 

GROSSO com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e o IBFC na forma da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504217-58.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0504217-58.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: JUSCELINO RODRIGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos contra despacho de id. 30429016. O 

recurso apresentado não preenche os pressupostos de admissibilidade. 

Não são cabíveis embargos de declaração contra despacho/decisão 

interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 

1.066, caput, do Código de Processo Civil, que altera a redação do art. 83, 

da Lei n. 9.099/95, passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 83. 

Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão”. Não se tratando de sentença ou 

acórdão, não há que se falar no cabimento dos aclaratórios, além disso, 

não há nenhum vício que permita correção de ofício e não basta 

inconformismo da parte para modificação do já decidido, mormente quando 

a decisão é atacável por meio do recurso próprio. Ademais, tal deliberação 

segue o procedimento padrão estabelecido pelo Provimento n.º 

11/2017-CM. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos embargos. Cumpra-se o 

despacho de id. 30429016. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004904-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MORAIS LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004904-02.2019.8.11.0001. REQUERENTE: ANDRE MORAIS LEAO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela parte requerente em desfavor da decisão proferida no 

id.30223316, sob o fundamento de que houve vício por omissão, alegando 

que não foi concedido o valor correto a título de auxilio fardamento, bem 

como o erro em sentença quanto a data de promoção da requerente. 

Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em omissão por se tratar de 

revisão do mérito, que levou em consideração a tabela dos auxílios dos 

militares, bem como pelo valor devido ser diverso do pedido inicial, 

portanto, não há que se falar em divergência quanto aos precedentes 

apresentados se a decisão não atendeu a pretensão do reclamante, que 

deve buscar a reforma em recurso próprio. A inexistência de vício (art. 

1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE 

os presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005138-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIE BATISTA COSTA (AUTOR(A))

MARCIA PASINI (AUTOR(A))

IZABEL CRISTINA MULLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005138-63.2016.8.11.0041. AUTOR(A): JANIE BATISTA COSTA, MARCIA 

PASINI, IZABEL CRISTINA MULLER REU: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez 

que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Intimada, a 

parte reclamada apresentou contrarrazões, requerendo a improcedência 

dos embargos opostos por seu objetivo constituir reforma da sentença. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela parte reclamante em 

desfavor da decisão proferida no id. 29576890, sob o argumento de que 

houve vício por omissão, alegando que não foi fundamentado o 

acolhimento da pretensão da reclamada, visto que não comprovou a 

reestruturação da carreira do(a) servidor(a) através da Lei nº153/2007, 

acarretando nulidade por cerceamento de defesa. Verifica-se que o 

dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não 

havendo que se falar em omissão por se tratar de revisão do mérito, 

portanto, não há que se falar em divergência quanto aos precedentes 

apresentados se a decisão não atendeu a pretensão do reclamante. A 

inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016330-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE EULALIA RONDON DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1016330-74.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JACKELINE EULALIA RONDON 

DE ALBUQUERQUE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação na qual a parte autora pretende obter liminar que 

determine a redução da jornada de trabalho em 50%, sem prejuízo da 

remuneração integral. Diz a parte requerente que é servidora pública e 

possui filha dependente o qual demanda cuidados em tempo integral, por 

isso necessita da redução da jornada sem prejuízo aos vencimentos. O 

artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. Na espécie, nessa fase de cognição sumária, não se 

identificam os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela, 

haja vista que o deferimento de liminar relativa a direitos funcionais que 

implique em aumento de despesa para a Administração Pública encontra 

impedimento. A redução de jornada, sem a proporcional redução do 

subsídio, possui potencial para impor custo ao requerido, o qual, em tese, 

deverá ter mais pessoal para realizar o serviço do servidor(a) afastado, 

de forma que incide a vedação do art. 1º e § 3º da Lei n° 8.437/1992 e art. 

1º e 2-B da Lei 9494/97. A par disso verifica-se que a decisão no 

processo administrativo não demonstra a efetiva recusa da administração. 

Consta que pende temporariamente não está sendo deferido o benefício 

pleiteado por ausência de regulamentação da norma, o que essencial para 

a análise dos pedidos de redução de carga horária bem como avaliação 

das condições do servidor e assistido. E por fim, há que se considerar 

ainda que a própria Lei Complementar n.º 607/2018 é objeto da ADI 

1011123.34-2019.8.11.0000 em tramitação no Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, de modo que, diante da ausência de 

regulamentação e duvidosa constitucionalidade da norma é completamente 

inviável a concessão de decisão provisória, haja vista o elevado risco de 

irreversibilidade e prejuízos futuros à própria parte requerente. No mais, 
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na hipótese de dependente com doença grave que demande atenção 

integral há a possibilidade do servidor público se valer de licença própria 

prevista na lei de carreira. Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória. Dispensa-se a audiência de conciliação. Cite-se o requerido, 

com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009, e contestar no prazo de 30 dias. 

Após intime-se a parte autora para impugnar no prazo de 15 dias. Em 

seguida conclusos para a sentença. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002696-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002696-45.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANA LUCIA BARBOSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determina-se a suspensão do processo 

até o final da ação coletiva, movida pelo Sindicato dos Investigadores de 

Polícia do Estado de Mato Grosso – MT, sob o nº 

1027806-23.2019.8.11.0041, a qual tramita na 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005895-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005895-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EWERTON FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Determina-se a suspensão do processo até o final da ação coletiva, 

movida pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato 

Grosso – MT, sob o nº 1027806-23.2019.8.11.0041, a qual tramita na 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008477-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DANIELE MARQUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT18219-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008477-30.2016.8.11.0041. AUTOR(A): KARINA DANIELE MARQUES DE 

MORAES REU: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. Compulsando 

os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa (R$84.589.80 – Num. 

24556972), ultrapassa o teto do juizado especial e, considerando o 

disposto no art. 2º, da Lei n. 12153/09, que dispõe que “é de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”, bem como o disposto no §2º “ quando a pretensão versar sobre 

obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a 

soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas 

não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo”, nítida a 

incompetência deste Juízo para prosseguimento do feito. Ante o exposto, 

reconheço a incompetência deste juízo e, consequentemente, determino o 

encaminhamento dos autos à 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ. Intimem-se. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016300-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1016300-39.2020.8.11.0001 AUTOR: PAULO CESAR DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação na qual a parte autora pleiteia a suspensão de ato 

administrativo n° 00433/2020 e outros, por meio dos quais o requerido 

determinou o retorno às atividades funcionais e indeferiu o pedido de 

licença para o servidor desempenhar mandato classista para o período 

10/2019 a 10/2022. Aponta que o sindicato que preside possui registro 

junto ao cartório de registro de pessoas jurídicas, o que se revela 

suficiente ao deferimento do afastamento pleiteado. O artigo 3º da Lei 

12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. 

Não se vislumbra a possibilidade de concessão da tutela haja vista que 

não apresentada a carta sindical do sindicato que o requerente pretende 

representar. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido 

de que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada 

categoria depende de registro regular no Ministério do Trabalho. Vejamos: 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito 

Constitucional. 3. Registro Sindical no Ministério do Trabalho e Emprego. A 

Constituição Federal exige o registro sindical no órgão competente com a 

finalidade de proteger o princípio da unicidade sindical. Súmula 677/STF. 4. 

Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba 

honorária” (ARE n. 725.060- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 

Segunda Turma, DJe 3.9.2019).” Na espécie, segundo a preambular, o 

sindicato que o requerente representa não possui ainda o registro junto ao 

MTE, o que ainda se encontra em curso, de modo que não demonstrada a 

probabilidade do direito. Ademais, é cediço que decorre da aplicação do 

princípio da autotutela a possibilidade de revisão, de ofício, do ato 

administrativo. Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela provisória. 

Dispensa-se a audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009, e contestar no prazo de 30 dias. Após, intime-se a parte 

autora para impugnar no prazo de 15 dias. Em seguida, conclusos para a 

sentença. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1040138-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI EGGERS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 748 de 759



TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1040138-56.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GIOVANI EGGERS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela parte reclamante em desfavor da decisão proferida no id. 

29094805, sob o argumento de que houve vício por omissão, alegando 

que a declaração de prescrição foi decisão surpresa, por não ter sido 

oportunizada produção de provas, acarretando nulidade por cerceamento 

de defesa. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos 

limites do pedido inicial, não havendo que se falar em omissão por se tratar 

de revisão do mérito, portanto, não há que se falar em divergência quanto 

aos precedentes apresentados se a decisão não atendeu a pretensão do 

reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos 

embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005314-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005314-60.2019.8.11.0001. REQUERENTE: RAFAEL FELIPE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela reclamante em desfavor da decisão proferida no id. 

29429847, sob o fundamento de que houve vício por omissão, contradição 

e obscuridade do Juízo ao não conceder o benefício postulado pelo autor, 

incidindo em violação ao princípio da legalidade, em dissonância com as 

normas trazidas em exordial e pela exigência de requisitos não descritos 

em Lei. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites 

do pedido, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou 

contradição, tendo em vista ter agido nos limites legais da ação, portanto, 

deve a parte embargante buscar em recurso próprio a modificação da 

sentença. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos 

embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL VILELA DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000719-18.2019.8.11.0001 INTERESSADO: SINVAL VILELA DE 

CARVALHO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso no 

efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar 

com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua 

família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040016-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA DA COSTA CAMPOS DORNELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1040016-09.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MIGUELINA DA COSTA CAMPOS 

DORNELES REU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso no 

efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar 

com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua 

família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008870-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DA SILVA GODOI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1008870-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IRENE DA SILVA GODOI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-47.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DE CAMPOS BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 
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1002821-47.2018.8.11.0001 INTERESSADO: ELIANA DE CAMPOS 

BORGES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebem-se os 

recursos inominados no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001898-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001898-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIO AUGUSTO DA SILVA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501732-85.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0501732-85.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA 

EPP Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido 

pela parte executada. O cálculo foi apresentado de acordo com o disposto 

no art. 523, §1° do CPC (id. 2892608). O art. 3° do art. 523 do CPC dispõe 

que: “Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será 

expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação.” Vê-se no id. 16616743 que houve pagamento 

parcial no valor de R$ 1.334,78 remanescendo a importância de R$ 

4.048,86[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor 

remanescente devido, via BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: 

ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Executado: 

D'ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA – (CNPJ N° 

07.557.225/0001-92). Valor bloqueado: R$ 4.048,86 (quatro mil, quarenta e 

oito reais e oitenta e seis centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] (R$ 5.383,64 – R$ 1.334,78 = R$ 4.048,86)

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001882-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GALDINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001882-33.2019.8.11.0001. REQUERENTE: BENEDITO GALDINO DE 

MORAES REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Recebem-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Deixa-se de intimar 

a parte embargadapor se tratar de análise quanto a mero erro material. 

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qualificação de terceiro interessado, em desfavor da 

decisão proferida no id. 27550257, sob o fundamento de que a sentença 

padece de erro material. O embargante indica erro material na decisão 

onde se lê: “Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente o valor relativos ao desconto indevido de 

contribuição previdenciária nos meses 12/2015 e 12/2016, acrescido de 

correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade 

Interna (IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 

1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais. E, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.” 

Compulsando os autos observa-se que, de fato, houve erro material 

quanto ao reclamado, que deveria ser “MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV”. Ante o exposto, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do 

art. 1.022, do CPC, somente para sanar vício na sentença de mero erro 

material, passando a sentença a ter a seguinte redação: “Diante do 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para CONDENAR o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV a pagar 

ao requerente o valor relativos ao desconto indevido de contribuição 

previdenciária nos meses 12/2015 e 12/2016, acrescido de correção 

monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna 

(IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% 

(um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais. E, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.” 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERODOTO SOUZA FONTENELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001676-19.2019.8.11.0001. REQUERENTE: HERODOTO SOUZA 

FONTENELE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Relatório dispensado por força do art. 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se se pedido de desistência dos Embargos de 

Declaração formulado pela parte autora, no qual manifesta o desinteresse 

na aludida pretensão. Desse modo, HOMOLOGO o pedido de desistência 

do recurso de id.29770819 formulado pela parte autora HERODOTO 

SOUZA FONTENELLE para que produza os efeitos legais e jurídicos. 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001437-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EGLE LIMA FEITOSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001437-15.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA EGLE LIMA FEITOSA 

OLIVEIRA REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027573-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE ANDRADE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027573-60.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA DE 

FATIMA DE ANDRADE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de reclamação visando a nulidade de ato 

administrativo consistente na eliminação da reclamante de concurso 

público na perícia médica. Em contestação os reclamados rechaçaram as 

alegações da reclamante, defendendo a regularidade do ato impugnado. É 

o sucinto relatório, até porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 

9099/95. Decido em razão do Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 

30/2020-CGJ. Direto ao ponto, considerando as peculiaridades da causa é 

imprescindível a realização de perícia médica, eis que somente referida 

prova tem o condão de atestar se a reclamante tem aptidão para exercer o 

cargo para o qual prestou concurso público (merendeira). Posto isso, nos 

termos do entendimento fixado no IRDR - Tema 01, no sentido do 

cabimento de perícia em sede dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

DEFIRO o pedido da RECLAMANTE para realização de perícia médica, 

devendo a secretaria da vara diligenciar em busca de profissional 

habilitado para a realização da perícia, voltando os autos conclusos para a 

Juíza Titular realizar a respectiva nomeação e arbitramento de honorários. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500065-98.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BASILIO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA DE NADAI WROBEL DE ARAUJO OAB - PR36097 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500065-98.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: EDUARDO BASILIO DE 

ARAUJO EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos 

etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença que o 

executado alega excesso de execução, eis que a liminar somente não 

fora cumprida no prazo por culpa exclusiva do exequente, o qual 

informou, inicialmente, número do chassi da motocicleta erroneamente. É o 

sucinto relatório, até porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 

9099/95. Decido em razão do Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 

30/2020-CGJ. Compulsando os autos verifica-se que a liminar foi deferida 

01/02/2013, no Num. 19034, fixando o prazo de 05 dias para cumprimento. 

O requerido foi intimado dia 05/02/2013 – Num. 19445. Conforme se vê do 

prontuário do veículo, houve o cumprimento da liminar em 28/02/2013 

(Num. 27741100, p.01), qual seja, 18 dias após o prazo para cumprimento 

da liminar, porém, constata-se que, de fato, o autor havia informado na 

inicial o número do chassi da motocicleta de forma equivocada 

(96CKM0060C0000734), o que impediu o requerido de dar cabal 

cumprimento à liminar no prazo estabelecido, eis que o número correto 

seria 9C6KM0060C0000734, o que somente foi possível após a 

apresentação da nota fiscal pelo requerente ao requerido, conforme 

informado no Num. 27741110. Sendo assim, não pode a demora no 

cumprimento da liminar ser imputada ao requerido DETRAN, devendo, 

portanto ser declarada inexigível a execução da mesma. Assim, JULGO 

PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, declarando inexigível a execução das 

astreintes, devendo, portanto, o exequente readequar seus cálculos, 

inclusive, o dos honorários advocatícios ao valor da condenação por 

danos morais. Apresentado o cálculo, manifeste-se o executado, no prazo 

de 15 dias. Não havendo impugnação, ficam os mesmos homologados, 

devendo ser procedida a remessa dos autos à contadoria judicial, nos 

termos do art. 3º do Provimento n. 20/2020-CM, devendo, na sequência, 

ser procedida com a expedição de RPV/PRECATÓRIO, nos termos do art. 

535 e seguintes do NCPC, bem como art. 5º do referido Provimento. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001214-67.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA DURORE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS OAB - MT19461/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001214-67.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: KELLEN CRISTINA DURORE DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença, objetivando o recebimento dos valores relativos 

à verbas de estabilidade provisória decorrente de estado gestacional. 

Citado, o executado apresentou embargos/exceção de pré-executividade, 

aduzindo excesso de execução. É o sucinto relatório, até porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em razão do 

Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. Compulsando os 

cálculos apresentados pelo executado no Num. 28415512, verifico que os 

mesmos estão corretos, eis que de acordo com a tese fixada no Tema 

810, STF, quando aos índices de juros e correção monetária. Ao contrário 

do alegado pelo exequente, o cálculo do executado se encontra correto 

em relação ao cálculo de férias, eis que calculado 1/3 sobre o 

proporcional do período a que teria direito. O exequente incluiu em seu 

cálculo, por duas vezes, a remuneração para o cálculo das férias, sendo 

que somente deveria incluir a remuneração mensal a qual teria direito 

durante o período das férias mais o 1/3 de férias. Quanto aos honorários 

advocatícios fixados no Acórdão de Num. 16174769 (15% sobre o valor 

da condenação), deve se dar sobre os cálculos do executado no Num. 

28415512, totalizando o valor de R$7.191,52. Assim, JULGO 

PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO/EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, homologando os cálculos apresentados pelo 

executado no Num. 28415512, sobre os quais devem incidir os honorários 

advocatícios fixados em Acórdão, os quais totalizam R$7.191,52. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

determino a remessa dos autos à contadoria judicial, nos termos do art. 3º 

do Provimento n. 20/2020-CM, devendo, na sequência, ser procedida com 
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a expedição de RPV/PRECATÓRIO, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC, bem como art. 5º do referido Provimento. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502409-81.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RAMALHO DOS SANTOS SETUBAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0502409-81.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: FLAVIA RAMALHO DOS 

SANTOS SETUBAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença, objetivando o recebimento dos 

valores relativos a diferença percebida a título de auxílio fardamento. 

Citado, o executado apresentou embargos/exceção de pré-executividade, 

aduzindo excesso de execução. É o sucinto relatório, até porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em razão do 

Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. Compulsando os 

cálculos apresentados pelo executado no Num. 29612549, verifico que os 

mesmos estão corretos, eis que de acordo com a tese fixada no Tema 

810, STF, quando aos índices de juros e correção monetária. Assim, 

JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO/EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, homologando os cálculos apresentados pelo 

executado no Num. 29612549. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, determino a remessa dos autos à 

contadoria judicial, nos termos do art. 3º do Provimento n. 20/2020-CM, 

devendo, na sequência, ser procedida com a expedição de 

RPV/PRECATÓRIO, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, bem 

como art. 5º do referido Provimento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010091-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN ROBERSON VIANA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010091-54.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ALLAN ROBERSON VIANA DA 

CRUZ REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, 

etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE VALADARES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001244-97.2019.8.11.0001 INTERESSADO: EDITE VALADARES DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504374-94.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY PEREIRA GONCALVES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504374-94.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SHIRLEY PEREIRA GONCALVES 

DE SOUSA EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. O 

executado realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, 

concordando com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Intime-se a parte exequente para apresentar 

seus dados bancários, de acordo com o artigo 8º, §3º do Provimento 

20/2020 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos. Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do 

crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, 

conforme identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002927-43.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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BONIFACIO PEREIRA & ASSUMPCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARANHA CUPINI ASSUMPCAO OAB - MT9080-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002927-43.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: BONIFACIO PEREIRA & 

ASSUMPCAO LTDA - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de manifestação do exequente na qual informa o 

pagamento na via administrativa do crédito objeto da presente execução. 

Considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julga-se e 

declara-se extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500655-12.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA MAYRE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500655-12.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: MARTHA MAYRE BARBOSA DA 

SILVEIRA EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015154-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

SANDRA MARA FAQUINI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015154-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RUBENS RODRIGUES DE 

SOUSA SANTOS, SANDRA MARA FAQUINI SANTOS REQUERIDO: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de ”ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica tributária c/c ação de repetição de indébito” proposta por RUBENS 

RODRIGUES DE SOUZA SANTOS em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MTPREV, objetivando a restituição dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre as parcelas dos 

seus proventos que não excederam o dobro do limite máximo estabelecido 

para os benefícios do regime geral de previdência social, no total de R$ 

21.507,27 (vinte e um mil quinhentos e sete reais e vinte sete centavos). 

Citado, o Requerido não compareceu na audiência de conciliação, mas 

apresentou contestação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não 

comparecimento do Requerido à audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. A contribuição sobre os 

proventos de aposentadorias e pensões está regulamentada no §21, do 

art. 40, da Constituição Federal, nos seguintes moldes: Art. 40. (...) § 18. 

Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões 

concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para 

os servidores titulares de cargos efetivos. (...) § 21. A contribuição 

prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de 

proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na 

forma da lei, for portador de doença incapacitante. Destarte, o § 21 

estabelece uma espécie de exceção ao §18 aos portadores de doenças 

incapacitantes, devendo ser calculada a contribuição previdenciária 

apenas sobre os valores que superem o dobro do limite máximo do teto do 

RGPS. É a jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL — MANDADO DE 

SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PROVENTOS DA 

APOSENTADORIA — SERVIDOR ACOMETIDO DE DOENÇA 

INCAPACITANTE — NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL — 

LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE 

OUTUBRO DE 1990 — APLICAÇÃO — DECISÃO UNIPESSOAL DO 

RELATOR — MANUTENÇÃO. Em consonância com o entendimento 

reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a contribuição 

previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença 

incapacitante do rol previsto no artigo 213, I, § 1º, da Lei Complementar do 

Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, incide tão 

somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido 

aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 

40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, é de 

rigor a manutenção de decisão agravada que deferiu a segurança. 

Recurso não provido. (TJMT - AgR 178434/2015, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016). O 

requerente comprovou ser policial militar reformado (id. 25695310) e 

portador da doença incapacitante denominada esquizofrenia paranóide (id. 

25695315), bem como que sofreu descontos a título de contribuição 

previdenciária sobre parcelas dos seus proventos que não ultrapassaram 

o dobro do teto estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social no período de 01/2015 a 10/2019 (id. 25695314). 

Portanto, faz jus à restituição dos valores cobrados a maior pelo requerido 

MT PREV no mencionado período no montante demonstrado no cálculo de 

id. 25695318. Quanto ao índice atualizador, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% (um) por cento ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os valores que foram 

inferiores ao dobro do teto máximo da previdência social; 2) condenar o 

MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária que não superaram o dobro do limite máximo 

estabelecido para o regime geral da previdência social, no montante de R$ 

R$ 18.167,16 (dezoito mil cento e sessenta e sete reais e dezesseis 

centavos), referente aos meses de 01/2015 a 10/2019, acrescidos de 

correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade 

Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora de 1% (um) por 

cento ao mês do trânsito em julgado; e, por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 
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etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008289-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO AFONSO DA CUNHA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008289-03.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CLAUDINO AFONSO DA CUNHA 

NETO REU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). CLAUDINO 

AFONSO DA CUNHA NETO, servidor militar aposentado, ajuizou a ação 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, almejando “que o Requerido 

promova o Requerente por Ressarcimento de Preterição à Graduação de 

Terceiro Sargento PM, nos termos do art. 226, §2º, inciso III, da Lei 026/93, 

com a remuneração correspondente, desde a data da sua transferência à 

Reforma, com o pagamento dos direitos da diferença até a data da 

promoção, cujo valor deverá ser acrescido de atualização monetária e 

juros legais até a data do devido pagamento.” Citada, a parte reclamada 

apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Extrai-se da 

contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

da improcedência do pedido. Alega o requerente que na data de 

22/01/2002 foi transferido “ex-officio” para inatividade, mediante reforma, 

na graduação de soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em 

razão de Laudo Pericial que constatou enfermidade classificada como 

Síndrome de Imunodeficiência Adquirida-AIDS. Alega que o Estatuto dos 

Militares vigente (Lei Complementar 026/93), em seu artigo 226, lhe 

garantia promoção a graduação imediata, qual seja, a promoção à 

Graduação de 3º Sargento PMMT, contudo, somente tomou conhecimento 

no ano de 2016, quando protocolou requerimento administrativo nº 

458861/2016, que denegou o pleito. Sendo assim, pretende a condenação 

do ente público ao reconhecimento da alegada promoção, bem como ao 

pagamento da remuneração correspondente ao posto de 3º Sargento da 

PM, desde a data da sua transferência à reforma (01/2002). É cediço que 

o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional 

quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se 

manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de 

ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à 

prescrição do fundo de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO 

DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE 

TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no 

AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos 

EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) 

ADMINISTRATIVO. MILITAR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR. ATO DE EFEITOS 

CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ORIENTAÇÃO 

FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. (...) II - É firme a jurisprudência no 

sentido de reconhecer a prescrição do fundo de direito quando já 

ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato 

administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32. (...) (STJ AgInt no AREsp 943.951/DF, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 

24/03/2017) No mesmo sentido, “é de rigor o reconhecimento da 

prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) 

anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo 

demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas 

a prescrição das prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a 

data da propositura do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 

225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 

Primeira Seção, DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 

25/11/2014 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma 

regra: (...) OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – 

INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE 

APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO 

CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO 

DECRETO E DAS SÚMULAS 443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

DE CINCO ANOS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a 

Fazenda Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 

20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, 

tendo o prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito 

reclamado, por aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação 

busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto 

é, relativa ao direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco 

anos deve ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da 

violação de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Destarte, 

infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de 

direito após o transcurso de mais de cinco anos, sendo incontroverso de 

que o mesmo não participou anteriormente de nenhuma ação judicial ou 

realizou algum protocolo de pedido administrativo, visando suspender a 

prescrição. In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data 

em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção, 

sendo no ano de 2002. Importante salientar que o alegado pedido 

administrativo nº 458861/2016 foi distribuído após o decurso do prazo 

prescricional. Não havendo prova nos autos de fato suspensivo ou 

interruptivo da contagem de prazo e observando a data em que se postula 

o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se fulminada pela 

prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública. Posto isto, ACOLHE-SE 

A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A 

PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, 

II, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 
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12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1032000-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA MARIA DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1032000-37.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: NATALINA MARIA DE 

FIGUEIREDO EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença em que o executado se insurge, 

arguindo excesso de execução (Num. 28017867). A exequente rechaçou 

as alegações do executado, defendendo a regularidade dos cálculos 

(Num. 28087332). É o sucinto relatório, até porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em razão do Provimento n. 17/2020-CM 

; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. Compulsando os autos, verifica-se que 

assiste razão ao embargante/executado, parcialmente. Isso porque, a 

exequente incidiu juros moratórios desde 01/2012 (Num. 25152784 – p. 1), 

em total descompasso com a sentença proferida que determinou a 

incidência de juros moratórios a partir da citação que se deu em 

28/11/2017. Ademais, deixou de demonstrar quais os índices utilizados 

para realização do cálculo, os quais ficaram bem delineados nos cálculos 

apresentados pelo executado e atenderam ao disposto na sentença 

prolatada. Por outro lado, a inclusão no cálculo do terço das férias 

relativas ao ano de 2019 é perfeitamente possível, já que houve a 

determinação, em sentença, para incorporação de tal direito. Portanto, não 

havendo comprovação nos autos da referida incorporação, perfeitamente 

cabível a sua execução neste feito. Assim, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pelo executado em Num. 28017868, o qual deverá ser 

acrescido do valor das férias relativas ao ano de 2019 (R$ 104,39). Defiro 

o destaque da verba honorária no percentual pactuado entre as partes. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

determino a remessa dos autos Contadoria judicial, nos termos do art. 3º 

do Provimento n. 20/2020/CM, devendo, na sequência, ser procedida com 

a expedição de RPV/PRECATÓRIO, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC, bem como art. 5º do referido Provimento. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000113-24.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JEFFERSON HENRIQUE FRANCISCO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000113-24.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO MARCOS DE SOUZA 

REQUERIDO: JEFFERSON HENRIQUE FRANCISCO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO, ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por ANTONIO MARCOS DE SOUZA em 

desfavor de JEFFERSON HENRIQUE FRANCISCO, do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO (DETRAN), objetivando o registro da propriedade do veículo em 

nome do Requerente Jefferson e a anulação da responsabilidade pelos 

tributos, taxas, multas e penalidades relativos ao veículo. Vê-se no 

despacho de id. 28287423 que a parte autora foi intimada para se 

manifestar acerca do documento/informação do id. 26784438, no prazo de 

15 (quinze) dias, porém permaneceu inerte. O feito encontra-se paralisado 

por descuido do autor, de forma que é devida a extinção do processo na 

forma do art. 485, III do CPC. Diante do exposto, caracterizado o abandono 

da causa, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, III, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010747-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010747-45.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA 

COSTA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de 

indébito proposta por MARIA APARECIDA DA COSTA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional de plantão e adicional de insalubridade, bem como a 

restituição dos valores descontados, no importe atualizado de R$ 

11.234,81 (onze mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e um 

centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. Decido. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Rejeita-se 

a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados 

especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há 

interesse para o requerimento de gratuidade no momento da interposição 

de recurso inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a 

possibilidade de imposição de condenação em custas e honorários, o que 

não é o caso dos autos. A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de dezembro/2011 a 

agosto/2019. Prescrição suspensa durante o trâmite da ação 

1002761-22.2016.811.0041, distribuída em 02/2016 e extinta sem 

resolução de mérito, com trânsito em julgado em 09/2019. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Mérito. Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 
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sobre Adicional de Plantão e Adicional de Insalubridade no período de 

dezembro/2011 a agosto/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Quanto a alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei 

Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Quanto ao cálculo de atualização 

apresentado, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de 

plantão e adicional de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) Condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte autora a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional de 

plantão e adicional de insalubridade, no período de 12/2011 a 12/2014, e a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma 

dos descontos de mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 

08/2019, e, eventualmente, demais parcelas posteriores, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015905-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CALDAS BRITO OAB - MT22235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015905-81.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FABIOLA DE FIGUEIREDO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta 

por FABIOLA DE FIGUEIREDO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre remuneração de cargo comissionado identificado 

como “SUBSIDIO COMIS”, bem como a restituição dos valores 

descontados no período de 04/2016 a 10/2019 no total de R$ 8.092,77 

(oito mil e noventa e dois reais e setenta e sete centavos). Citado, o 

requerido não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou 

contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). A 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Sendo assim, 

considerando que o pedido da parte autora se refere as verbas do 

período de 04/2016 a 10/2019, ACOLHE-SE a preliminar suscitada para 

reconhecer a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO para 

responder a presente ação e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. 

Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001621-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001621-68.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSEMARY DA LUZ 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por ROSEMARY DA LUZ em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre remuneração de cargo comissionado 

identificado como “FDE.DIR.ESCOLA/PEB” e jornada de trabalho em regime 

integral identificada como “SUB.REG.INTEGRAL”, bem como a restituição 

dos valores descontados no total de R$ 21.009,39 (vinte e um mil nove 

reais e trinta e nove centavos). Citados, os requeridos não compareceram 

à audiência de conciliação, e apenas o ESTADO DE MATO GROSSO 

apresentou contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). 

A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre 

remuneração de cargo comissionado ident i f icado como 

“FDE.DIR.ESCOLA/PEB” e jornada de trabalho em regime integral 

identificada como “SUB.REG.INTEGRAL” no período de 06/2014 a 05/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. 21146043 a existência de impropriedade em relação às 
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parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos da remuneração do cargo comissionado, quando deveriam ter 

sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não 

impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Por fim, em relação a alegação do 

requerido de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre remuneração de cargo comissionado 

identificado como “FDE.DIR.ESCOLA/PEB” e jornada de trabalho em regime 

integral identificada como “SUB.REG.INTEGRAL (Tema 163[1]/STF); 2) 

condenar o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à parte 

autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre remuneração de cargo comissionado identificado como 

“FDE.DIR.ESCOLA/PEB” e jornada de trabalho em regime integral 

identificada como “SUB.REG.INTEGRAL” no período de 06/2014 a 12/2014; 

e o requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV os valores 

descontados a título de mesma natureza dos meses de 01/2015 a 

05/2019, a serem acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e, 

por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003395-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY JOSE MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003395-18.2016.8.11.0041. AUTOR(A): WANDERLEY JOSE MARTINS 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de reclamação 

pugnando o reenquadramento funcional, bem como a condenação do 

requerido ao pagamento de todas as verbas correlatas devidas. O 

reclamado apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a 

prescrição e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais (Num. 

1487944). É o sucinto relatório, até porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da lei 9099/95. Decido em razão do Provimento n. 17/2020-CM ; 

c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. Direto ao ponto, com relação às preliminares 

arguidas, considerando o princípio da primazia das decisões de mérito, 

deixo de apreciá-las, passando à análise do mérito. Nesta toada, a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Isso porque, o 

STF possui entendimento pacífico de que os benefícios exclusivos dos 

servidores públicos efetivos não se aplicam aos servidores estabilizados, 

os quais possuem apenas direito à estabilidade no serviço público, NO 

CARGO EM QUE FORAM ESTABILIZADOS, em virtude de disposição 

constitucional. Senão vejamos: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E 

CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. 

ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. 

IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL 

AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 

19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para 

a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. II - A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores 

públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as 

vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se 

exige concurso público. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento. 

(STF – 2ª T. ARE 1238618 AgR. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, J. 

21/02/2020, DJE 04-03-2020) O TJMT não destoa: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANULATÓRIA DE JURÍDICO E 

COMINATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ESTABILIDADE 

EXTRAORDINÁRIA PELO ART. 19 DO ADCT – CONCESSÃO DE 

VANTAGENS PECUNIÁRIAS ( ABONO PERMANÊNCIA, INCORPORAÇÃO 

DE GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO) – VANTAGENS 

PECUNIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES EFETIVOS INGRESSOS 

NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DE CONCURSO – VANTAGENS 

NÃO ESTENDIDAS AOS SERVIDORES ESTABILIZADOS 

EXTRAORDINARIAMENTE (ART. 19 DO ADCT) – TEORIA DO FATO 

CONSUMADO - INAPLICABILIDADE – TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE 

ADVOGADO PARA PROCURADOR MUNICIPAL – TRANSPOSIÇÃO DE 

CARGO – SÚMULA 685 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. 

Às pessoas que ingressaram no serviço público sem prestar concurso 

público e, ao tempo da promulgação da atual constituição, contavam com 5 

(cinco) anos ou mais, o legislador constituinte conferiu a denominada 

estabilidade extraordinária, a teor do art. 19 do ADCT. Esta é a única 

garantia que o constituinte conferiu a este grupo de servidores, qual seja, 

a de permanecer no serviço público. 2. Os direitos e vantagens, inclusive 

as pecuniárias, instituídos em benefício de ocupantes de cargos de 

provimento efetivo não podem ser estendidos aos excepcionalmente 

estáveis pelo art. 19 do ADCT. 3. A teoria do fato consumado somente 

pode ser aplicada para acomodar e consolidar relações sociais que 

afrontam ou contrariam o ordenamento jurídico, ou seja, tal teoria não pode 

ser aplicada quando a situação é contrária à lei. 4. A percepção de 

vantagens pelo Apelado, tais como abono de permanência, incorporação 

de vantagem é contrária à Carta Política, posto que aos servidores 

estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT) não foram 

assegurados as mesmas garantias dos servidores que ingressaram na 

Administração Pública por meio de concurso. (grifo nosso) 5. Os atos que 

concederam vantagens pecuniárias ao Apelado, foram concedidos em leis 

municipais, as quais foram declaradas inconstitucionais pelo Pleno deste 

E. Tribunal de Justiça, por meio das ADI’s nº 18531/2011 e 31493/2012. 

Assim, aplicar a teoria do fato consumado ofende não só a Lei Maior, mas 

consolidaria uma situação fática declarada e manifestamente 

inconstitucional. 6. O fato do Apelante ter ingressado no serviço público 

como advogado, ter estabilizado extraordinariamente e, posteriormente 

aposentado como Procurador Municipal deve ser anulado, posto que fere 

o princípio de acesso ao cargo público por meio de concurso, consagrado 

no art. 37, II, da CF/88. 7. Quando o servidor público é estabilizado 

extraordinariamente (art. 19 do ADCT) em determinado cargo e, 

posteriormente por ato administrativo ou lei, passa a integrar carreira 

diversa daquela que ingressou originariamente e, sem prestar concurso 

público, este incorre em provimento derivado de cargo, ou seja, incorrerá 

em transposição de cargo, o que é vedado pela jurisprudência pátria 
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(Súmula nº 685 do STF). 8. Recurso de Apelação conhecido e provido. 

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. N.U 

0001555-49.2012.8.11.0002. Relatora: Maria Erotides Kneip, J. 04/04/2016, 

DJE 26/04/2016) Portanto, desnecessário nos alongarmos na celeuma 

travada neste feito. Posto isso, julgo IMprocedenteS os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Sem 

reexame necessário, nos termos do artigo 11, da Lei 12.153/2009. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito
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